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Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz 

Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde 
klimanızın düzgün biçimde kullanımı ve bakımlarının yapılması hakkında 
faydalı bilgiler bulunmaktadır. Yapacağınız basit bir koruyucu bakımla, 
klimanızın kullanım ömrü boyunca önemli derecede zaman ve para tasarrufu 
sağlayabilirsiniz. Sorun giderme ipuçları tablosunda, sıkça karşılaşılan 
problemlere yönelik birçok cevap bulacaksınız. Herhangi bir sorun 
durumunda, öncelikle Arıza Giderme İpuçları tablosuna bakarak, servis 
çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. 

İÇ ÜNİTE MODEL 
BİLGİLERİ 

DIŞ ÜNİTE MODEL 
BİLGİLERİ 

MFGA-48ARDN1-R MOU-48HDN1-R 

MFGA-60ARDN1-R MOU-60HDN1-R 
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1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI 
UYARILAR  
 

Kullanım süresince aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: 

•  Tüm klimalar özellikleri gereği risk içerebileceğinden 8 yaşından küçük çocuklar ile 
fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamaz. Çocuklar 
cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından KESİNLİKLE 
yapılmamalıdır. 

Çöpe Atma Koşulları:  

  Bu ürünü ayrıştırılmamış şehir atıkları ile birlikte atmayın. Bu tür atıkların özel arıtma için 
ayrı olarak toplanması gereklidir. Bu cihazın evsel atıklarla birlikte atılması yasaktır. Cihazın 
atılması için birkaç seçenek mevcuttur: 

A) Belediyeler, elektrikli ve elektronik atıkların kullanıcı tarafından ücretsiz olarak elden 
çıkartılabildiği toplama sistemleri kurmuştur. 

B) Yeni bir ürün satın alırken, bayi eski ürünü ücretsiz olarak geri alacaktır. 
C) Üretici atık elektrikli ve elektronik aygıtları kullanıcıdan ücretsiz olarak geri alacaktır. 
D) Eski ürünler değerli kaynaklar içerdiğinden, hurdacılara satılabilir. 

Elektrikli ve elektronik atıkların orman ya da araziye atılması, tehlikeli maddeler yeraltı 
suyuna sızdığında ve besin zincirine karıştığında, sağlık için tehlike oluşturacaktır. 

E) Cihaz içerisindeki soğutkan akışkanın direkt olarak atmosfere salınmaması gerekmektedir. 
Yetkili bir servis tarafından özel soğutkan toplama cihazları ile soğutkanı geri toplayıp, 
devletin öngördüğü atık toplama yerlerine ulaştırılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİKKAT 

• Bu ünitenin onarım veya bakımı için lütfen yetkili servis ile irtibata geçin. 

• Ünitenin kurulumu için yetkili servis ile irtibata geçin. 

• Klima çocuklar veya fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından gözetimsiz olarak 

kullanılmamalıdır. 

• Küçük çocuklar gözetim altında tutularak, klima ile oynamaları önlenmelidir. 

• Eğer değiştirilmesi gerekirse, güç kablosu yalnızca yetkili personel tarafından 

değiştirilmelidir. 

• Kurulum işi, yalnızca yetkili servis personeli tarafından ve Ulusal Kablo Tesisatı(TSE) 

Standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. 
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GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

Kullanıcının ve diğer kişilerin yaralanmasından ve maddi hasardan kaçınmak için, aşağıdaki talimatlara 

uyulmalıdır. Talimatların göz ardı edilmesi nedeniyle hatalı çalıştırma fiziksel yaralanma ya da maddi hasara yol 

açabilir. Ciddiyet derecesi aşağıdaki sembollerle sınıflandırılır: 
 

 UYARI 

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma olasılığını gösterir. 

 DİKKAT 

Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir. 

• Bu el kitabında kullanılan sembollerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Bunu asla yapmayın. 

 

Her zaman böyle yapın. 

 

 
 UYARI 

 
-
s 

   

Cihaz güç beslemesini 
doğru şekilde bağlayın. 

 
Güç beslemesini açarak 

veya keserek üniteyi 
çalıştırmayın ya da 
durdurmayın. 

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

 

• Aksi halde, aşırı ısı üretiminden 
dolayı elektrik çarpması ya da 
yangına neden olabilir. 

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

• Elektrik çarpması veya yangına 

neden olabilir. 

 Güç kablosunun 
uzunluğunu değiştirmeyin ya 
da prizi başka cihazlarla 
ortak kullanmayın. 

 
Cihazı ıslak elle ya da 

rutubetli ortamlarda 
çalıştırmayın. 

 Hava akışını doğrudan 
odadaki insanlar üzerine 
yönlendirmeyin. 

 

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

• Elektrik çarpmasına neden olabilir. • Bu sağlığınıza zarar verebilir. 

 Daima etkin bir 
topraklama sağlayın. 

 
Elektrikli parçaların 

içerisine su girmesine izin 
vermeyin. 

 Her zaman bir devre 
kesici ve klimaya özel bir 
elektrik devresi kullanın. 

 

• Topraklama olmaması elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

• Cihazın arızalanmasına veya 
elektrik çarpmasına neden 
olabilir. 

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

 

 Eğer klimadan garip 
sesler, koku ya da duman 
gelirse, güç beslemesini 
kesin. 

 
Klimadan boşalan drenaj 

suyunu içmeyin. 
 Çalışma sırasında 

ünitenin kapaklarını 
açmayın. 

 

• Yangın ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

• Bu su kirletici maddeler 
içerdiğinden hastalanmanıza 
neden olabilir. 

• Elektrik çarpmasına neden 

olabilir. 

 

 Anma akımı uygun bir 
kesici ya da sigorta kullanın. 

 
Güç kablosunun ısıtma 

cihazlarının yakınından 
geçmesine izin vermeyin. 

 
Güç kablosunu benzin, 

benzen ve tiner gibi kolay 
tutuşabilen gaz veya yanıcı 
maddelerin yakınında 
kullanmayın. 

 

• Yangın veya elektrik çarpma 
riski vardır. 

• Yangın ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

• Bir patlama veya yangına neden 

olabilir. 

 

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

  Üniteyi parçalarına ayırmayın veya ünite 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. 

 

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

  

 DİKKAT  
     

 Hava filtresi söküleceğinde, 

ünitenin metal kısımlarına temas 

etmeyin.  

  Klimayı suyla 

temizlemeyin. 

  Cihaz soba, ocak vb. 

ile birlikte 

kullanıldığında odayı 

iyice havalandırın. 

• Bu bir yaralanmaya neden 

olabilir. 

 • Ünite içerisine su girip, 

yalıtımı bozabilir. Elektrik 

çarpmasına neden olabilir. 

 • Oksijen eksikliği 

meydana gelebilir. 

 Ünite temizleneceğinde, 

üniteyi devreden çıkartın ve 

devre kesiciyi kapatın.  

  Doğrudan hava akışına maruz 

kalan yerlere evcil hayvan veya 

ev bitkisi koymayın. 

  Klimayı başka 

amaçlarla kullanmayın. 

• Yangın ve elektrik çarpmasına 

ya da bir yaralanmaya neden 

olabileceğinden, üniteyi 

enerjiliyken temizlemeyin. 

 • Bu evcil hayvan veya bitkinin 

zarar görmesine yol açabilir. 

• Klimayı, hassas aygıtları, 

yiyecek, evcil hayvan, 

bitki ve sanat eserlerini 

korumak için 

kullanmayın. 

Kalitelerinin vb. 

bozulmasına neden 

olabilir. 

 Fırtına veya güçlü rüzgarlarda 

klimayı durdurun ve pencereleri 

kapatın.  

  Hava girişleri etrafına 

veya hava çıkışı içerisine 

engeller koymayın. 

  Üniteyi uzun süre 

kullanmadığınızda ana 

güç şalterini kapatın. 

• Pencereler açıkken ünitenin 

çalıştırılması iç ünitenin 

ıslanmasına ve ev eşyalarınızın 

su almasına neden olabilir. 

 • Bu cihazın arızalanmasına 

veya kazaya neden olabilir. 

 • Bu cihazın 

arızalanmasına veya 

yangına neden olabilir. 

 Cihazı temizlemek için güçlü 

deterjanlar veya tiner 

kullanmayın. Temizlik için 

yumuşak bir bez kullanın.  

  Dış ünite montaj braketinin 

uzun süre yüke maruz 

kalmadan dolayı hasar 

görmediğine emin olun. 

  Filtreleri daima 

güvenli bir şekilde takın. 

Filtreyi iki haftada bir 

temizleyin. 

• Ürün renginde değişme veya 

yüzey çizilmesi nedeniyle 

görünüm bozulacaktır. 

 • Montaj braketinin hasar 

görmesi durumunda, ünitenin 

düşme tehlikesi mevcuttur. 

 • Filtresiz çalıştırma 

arızaya neden olabilir. 

Güç kablosunun üzerine 

ağır nesneler koymayın ve 

kablonun ezilmemesine özen 

gösterin. 

  Ürünü ambalajdan çıkartırken 

veya monte ederken dikkatli 

olun. Cihazın keskin kenarları 

yaralanmaya neden olabilir. 

 İçerisine su girmesi 

halinde, üniteyi kapatın, 

gücü kesin ve yetkili bir 

servis teknisyeni ile 

irtibata geçin. • Yangın veya elektrik 

çarpma tehlikesi vardır. 
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GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

Çalıştırma öncesi 
1. Montaj için bir klima tesisatçısı ile irtibata geçin. 

2. Ünitenin etkin bir şekilde topraklandığından emin olun. 
3. Hasarlı veya standart olmayan bir güç kablosu kullanmayın. 
4. Diğer cihazlarla aynı prizi kullanmayın. 
5. Uzatma kablosu kullanmayın. 
6. Cihazı doğrudan güç kaynağını keserek çalıştırmayın/durdurmayın. 

Kullanım 

1. Uzun süre doğrudan hava akımına maruz kalma sağlığınız için tehlikeli olabilir. Klimanın 

kullanıldığı oda içerisindeki kişileri, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava 

akımına maruz bırakmayın. 

2. Cihaz, soba veya diğer ısıtma aygıtları ile birlikte kullanıldığında, oksijen azlığı 

olasılığından dolayı odayı iyice havalandırın. 

3. Klimayı belirtilen maksatların dışında kullanmayın (örn., hassas aygıtları, yiyecek, evcil hayvan, 

bitki ve sanat eserlerini vb. korumak). Bu şekilde bir kullanım söz konusu eşyanın zarar görmesine 

neden olabilir. 

Temizlik ve bakım 

1. Filtreyi sökerken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarlara temas edilmesi 

halinde yaralanmalar meydana gelebilir. 

2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya maruz kalması durumunda izolasyon zarar görebilir, 

bu da elektrik çarpmasına yol açabilir. 

3. Üniteyi temizlemeye başlamadan önce, ilk olarak gücü kesin ve devre kesiciyi kapatın. 

Servis 

Onarım ve bakım işlemleri için, yetkili servisle irtibata geçin. 

Çalışma sıcaklığı 
 

    Yukarıdaki koşullar 
karşılanamadığı taktirde, 
koruma aygıtı etkinleşecek 
ve ünite duracaktır. 

 Soğutma Dış ortam sıcaklığı -15°C~43°C 

İç ortam sıcaklığı 0°C~43°C 

İç ortam nemliliği %80’in altında 

  %80 veya üzeri nemlilik cihaz 
yüzeyinde yoğunlaşmaya neden 
olacaktır. 

 

Isıtma Dış ortam sıcaklığı -15°C~24°C 

İç ortam sıcaklığı 28°C’nin altında 
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2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN  KURALLAR. 
 
 

* Klimaların ambalajları üzerinde bulunan taşıma ve   nakliye  uyarı işaret ve yazılarına  mutlaka  

uyulması gerekmektedir.  

* Klimalar taşınırken mutlaka taşımaya uygun  noktalarında hazırlanmış olan  taşıma  yuvalarından 

tutularak taşınmalıdır. 

* Dış üniteler  mutlaka  dik pozisyonda  yatırılmadan istiflenmeli ve taşınmalıdır.  

Her ürünün üst üste kaç adet kendinden taşıyabileceği  ürün üzerinde işaretlemeler ile belli edilmiş 

olup belirtilen sayıların  dışında adet ile istifleme ile   saklamak ve hareket  sağlamak   ürünlere  ciddi  

mekanik  zararlar verecektir.  

* Ürünlerin elektronik aksamlarının zarar  görmesi ihtimaline  karşı  özellikle içi ünitelerin  ıslanmaması  

ve  su ile temasından kaçınılması gerekmektedir.  

* Ambalajların üzerine basmak  ve üzerinde  yürümek   ürünlerde  ambalajlarda gözle görünmese bile 

ürünlerin üzerlerinde  ciddi mekanik hasara neden olabilir.  

* Taşıma  esnasında ürünleri sürüklemek ürünlere   taban ve bağlantı  noktalarında zarar verebileceği 

için uygun  kaldırma  şekilleri ve noktalarından faydalanarak   taşıma gerçekleştirilmesi gereklidir. 

* Taşıma ve nakliye  esansında   insan  sağlığına   zarar verebilecek  ve  hayati tehklikeye   sebep  

olabilecek  herhangi usulsuz  taşıma  metodlarında  bulunmamak  gerekmektedir. 

* Demonte edilip yeniden monte edilecek bir split klimadan istenilen verimin alınabilmesi için 

klimanın demontajının doğru ve kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Ve detayları aşağıda 

belirtilmiştir. Ayrıca lütfen montaj kılavuzundan bu husus ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 
 
  Split klimaların bulundukları yerden sökülerek yeni kurulacak ortamlara taşınmaları demontaj olarak 
adlandırılmaktadır.  Demontaj işlemi, split klimanın kurulu olduğu ortamdan belirli kurallara uyularak 
sökülmesi işlemiyle başlar. Demontaj yapılacak bir klima uzun yıllar kullanılmış olabilir. Uzun yıllar, 
basınç altında sürekli genleşip büzülmüş malzemeler, eğer uygun şekilde sökülmezlerse büyük 
tahribatlara uğrayabilirler. Kurallara uygun şekilde sökülmeyen bir klima kullanılmaz hale gelebilir. 
Demonte işlemi, soğutucu akışkanın dış üniteye toplanmasıyla başlar. Elektrik tesisatı, drenaj tesisatı 
ve bakır boru tesisatı, iç ve dış üniteden ayrılır. Sonra iç ve dış üniteye zarar verilmeden iç ünite askı 
sacından, dış ünite askı ayaklarından ayrılarak emniyetli bir noktaya alınır. Taşıma işleminde zarar 
görmemesi için özellikle iç ünitenin taşınmaya uygun hale getirilmesi gerekir. 
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3)PARÇALARIN İSİMLERİ 
 
   

Ürüne Genel Bakış    

İç ünite  Dış ünite 

 
Hava çıkışı   

 
Çalıştırma paneli  

 
Bağlantı kablosu 

 
Yatay hava akışı yönlendirme kanatçığı  

 
Bağlantı borusu 

 
Dikey hava akışı yönlendirme kanatçığı  

 
Servis valfi 

 
Ön panel (üst ve alt)  

 
Fan kapağı 

 
Hava girişi    

 Drenaj borusu    

 

NOT Bu el kitabında bulunan  tüm  resimler, sadece açıklama  maksatlıdır. 
Modele bağlı olarak, satın aldığınız klimaya göre hafif farklılıklar gösterebilir.  

NOT: Bu el kitabı Uzaktan Kumanda İşlemlerini içermez, ayrıntılar için ünite 
ile birlikte verilen “Uzaktan Kumanda kullanım kılavuzu”na bakınız. 
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Göstergeler 
 
Salınım çalışma göstergesi 

 
Otomatik çalışma göstergesi 

 
Uyku çalışması göstergesi 

 
Soğutma çalışması göstergesi 

 
Turbo çalışması göstergesi 

 
Nem alma çalışması göstergesi 

 
Zamanlayıcı açık çalışma 

göstergesi 

 
Isıtma çalışması göstergesi 

 

Zamanlayıcı kapalı çalışma 

göstergesi 

 

Fan çalışması göstergesi Kilitleme işlemi ekranı 

 
Fan hızı göstergesi 

İşlem butonları 

 

 ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: Bu butona basıldığında çalışma başlar ve 
tekrar basıldığında çalışma durdurulur. 

 MOD düğmesi: Uygun çalışma modunu seçmek için bu tuşa basınız. Butona 

her basıldığında, çalışma modu ok yönünde değişecektir: 

Farklı mod ayarları altında mod göstergeleri yanar. 

 Auto (Otomatik): Gerçek oda ortam sıcaklığı ile uzaktan kumanda üzerindeki ayar sıcaklığı 

arasındaki farkı algılayarak, çalışma modunu otomatik olarak seçer. Fan hızı otomatik olarak 

kontrol edilir. 

 Cool (Soğutma): Tercih ettiğiniz ayardaki ısıda soğutma etkisinin tadını çıkarmanıza 

imkan tanır (Sıcaklık aralığı: 17°C~30°C). 

 Dry (Nem alma): Ortamın nemini alarak, size düşük fan hızında istediğiniz sıcaklığı 

ayarlamanıza imkan tanır (Sıcaklık aralığı: 17°C~30°C). Dry (Nem alma) modunda, Fan hızını 

seçemezsiniz. 

 Heat (Isıtma): Isıtma işlemine olanak tanır (yalnızca soğutma & ısıtma 

modelleri için) (Sıcaklık aralığı: 17°C~30°C) 

 Fan only (Yalnızca fan): Soğutma veya ısıtma olmaksızın havalandırma işlemine imkan sağlar. 

Ancak bu durumda, ayar sıcaklığı görüntülenmez ve ayar sıcaklığını seçemezsiniz. 

 

İç Ünitenin Kumanda Paneli 

 

Oda Sıcaklığı / Sıcaklık 
Ayarı / Zamanlayıcı 
Ayarı ekranı 

 
(Sadece ısıtma ve soğutma modeli için) 
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 FAN SPEED (FAN HIZI) düğmesi: Bu düğme istenen fan hızını seçmek için kullanılır. 

Düğmeye her basıldığında, fan hızı okta gösterilen yönde değiştirilir: 

 
NOT: AUTO (Otomatik) ve DRY (Nem alma) modu altında bir fan hızı seçemezsiniz. Fan 

motoru AUTO (Otomatik) modda önceden ayarlanmış AUTO (Otomatik) hızda ve DRY (Nem 

alma) modu altında LOW (Düşük) hızda çalışır. Fan hızı görüntüleme: 

Ekran 3 bölgeye ayrılır. Hız ayarlandığında, ilgili bölge aydınlanacaktır. 

 
LOW (Düşük) fan hızını seçin, ilk bölge aydınlanacaktır; 

AUTO (Otomatik) fan hızını seçin, 1. ve 2. bölgeler aydınlanacaktır; 

HIGH (Yüksek) fan hızını seçin, 1. ve 3. bölgeler aydınlanacaktır. 

Seçildikten 2 saniye sonra, bölgeler seçilen hıza bağlı olarak yavaş yavaş aydınlanacaktır. 

Örneğin, HIGH (Yüksek) fan hızında ekran bir bölgeden diğerine daha hızlı şekilde aydınlanacaktır. 

Not: İç ünite fanı durdurulduğunda, hiçbir şey görüntülenmez. 

 ADJUST (Ayar) butonu: 

1. Sıcaklık ayarı: Sıcaklığı 17°C~30°C aralığında ayarlamak için "▲" ve "▼" butonlarına 

basın. 

2. Zamanlayıcı ayarı: Zamanlayıcı ayarı modunda (0~24saat) açılma ve kapanma zamanlarını 

ayarlayabilirsiniz. 

3. Yardımcı fonksiyon seçimi: "▲" ve "▼" butonuna basarak istediğiniz yardımcı fonksiyonu 

seçin. 

4. Test Çalıştırması modunda, T1, T2, T3(T2B), PO , P1, Ed ile ilgili bilgileri kontrol etmek için "▲" 

ve "▼" butonlarına basın. Eğer herhangi bir koruma yoksa, kod değişir. 

5. Bir arıza durumunda: E1, E2, E3, E4, E5, E7 ve Ed arıza kodlarını kontrol etmek için, “▲” ve 

“▼” butonlarına basın (ayrıntılar için sayfa 14’deki SORUN GİDERME İPUÇLARI 

konusuna bakınız). 

6. Yukarıdaki durumların herhangi birisinde, “▲” ve “▼” butonlarına basılıp, basılı tutulduğunda 

ayar hızı saniyede 4 kez değişir. 

 

 AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) butonu: Yardımcı özelliği seçmek veya iptal 
etmek için bu butonu kullanın. İstenilen özelliği seçmek için bu butona ve sonra ADJUST (AYAR) 
"▲" ve "▼" butonlarına basın. Butona her basıldığında, çalışma modu ok yönünde değişecektir. 
"▲" butonuna basıldığında: 

 

"▼" butonuna basıldığında: 
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İstenen özellik ayarlandığında, kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı 
Fonksiyon) butonuna tekrar basın. 
NOT: Yukarıdaki resim yalnızca açıklama maksadıyladır. Özellikler modele bağlı olarak 
farklılık gösterebilir. 

Farklı mod ayarları altında ilgili gösterge yanar: 

 Sol/Sağ hava akışı: İstenilen yatay hava akış yönünü ayarlamanıza imkan tanır.  

 Sleep (Uyku) işlemi: Enerji tasarruflu çalışma moduna geçmek için bu özelliği seçin. Yalnızca Cool 

(Soğutma), Heat (Isıtma) veya Auto (Otomatik) modunda kullanılabilir. Sleep (Uyku) modunda, klima 

sıcaklığı saat başı otomatik olarak 1°C artıracak (soğutma) veya azaltacaktır (ısıtma). Ayar sıcaklığı 2 

saat sonra kararlı hale gelecektir. Fan hızı AUTO (Otomatik) moda geçirilir. 

 

 Turbo işlemi: Bu fonksiyon ısıtma modunda seçildiği zaman, yardımcı elektrikli ısıtıcı (PTC) 

etkinleşir ve daha hızlı ve daha güçlü ısıtma sağlanır. 

NOT: Bu fonksiyon sadece PTC uyarlanmış ünitelerde kullanılabilir. 

TIMER ON (Zamanlayıcı AÇIK) işlemi: Klimayı istenen zamanda (0~24 saat arasında) devreye 

almak için Timer ON (Zamanlayıcı AÇIK) özelliğini kullanın. TIMER ON (Zamanlayıcı AÇIK) 

özelliğini seçtikten sonra, istenen zamanı seçmek için “▲” ve “▼” butonuna basın. Butona her 

basıldığında, otomatik zaman ayarı 30 dakikalık artışlarla artacak/azalacaktır. İstenen zaman 

ayarlandığında, Auto Timer ON (Otomatik Zamanlayıcı AÇIK) programını kaydetmek için 

AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) butonuna basın. 

TIMER OFF (Zamanlayıcı KAPALI) işlemi: Klimayı istenen zamanda (0~24 saat arasında) 

kapatmak almak için Timer OFF (Zamanlayıcı KAPALI) özelliğini kullanın. TIMER ON 

(Zamanlayıcı AÇIK) özelliğini seçtikten sonra, istenen zamanı seçmek için “▲” ve “▼” butonuna 

basın. Butona her basıldığında, otomatik zaman ayarı 30 dakikalık artışlarla artacak/azalacaktır. 

İstenen zaman ayarlandığında, Auto Timer OFF (Otomatik Zamanlayıcı KAPALI) programını 

kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) butonuna basın. 

NOT: Zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için, AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) 

butonuna basın, daha sonra ON/OFF timer'ı seçmek için “▲” ve “▼” butonlarını kullanın ve iptal 

etmek için AUXILIARY FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) butonuna tekrar basın. 

 

 TEST RUNNING (Test Çalıştırması) botunu: Bu buton bakım teknisyenleri için özel olarak 

tasarlanmıştır. Test çalıştırma işlemi uygulamak için bu butona basın, işlemi durdurmak için 

butona tekrar basın. Test çalıştırma işlemi, ayar sıcaklığına bağlı olmaksızın 30 dakika sürecektir. 

P4, P5, P9 koruma kodları ve T1, T2 ve T3 (T2B) bilgilerini almak üzere ADJUST (AYAR) 

butonuna basın. 

 

 LOCK (Kilitleme) butonu: LOCK (KİLİT) düğmesine ilk basıldığında mevcut bütün ayarlar 

kilitlenir ancak uzaktan kumanda işlemleri mümkündür. Ve LOCK (Kilit) göstergesi ( ) yanar. 

LOCK (Kilit) modunu iptal etmek için butona tekrar basın. 
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4) ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN 

KURALLAR

Hava Akış Yön Kontrolü 

Yatay Hava Akış Yönü (OTOMATİK) 

Sol/Sağ (Yatay Hava Akışı), uzaktan kumanda veya 

ünite kumandası kullanılarak ayarlanabilir. Ünite 

kumanda paneli üzerindeki AUXILIARY 

FUNCTION (Yardımcı Fonksiyon) butonuna basın 

ve daha sonra "  " özelliğini seçmek üzere 

ADJUST "▲" ve "▼" butonuna basın ve hava akışı 

yönlendirme kanatçıkları sola sağa salınım yapacaktır. 

Salınım işlemini durdurmak için yukarıdaki işlemi 

tekrarlayın. Dikey hava akışı yönlendirme 

kanatçıklarına asla elle dokunmayın. 

Dikey Hava Akış Yönü (MANUEL) 

Yukarı/Aşağı (Dikey hava akışı) hava akışı yatay 

hava akışı yönlendirme kanatçıkları aracılığıyla 

ayarlanabilir. Yatay hava akışı yönlendirme 

kanatçığının ucunu elinizle tutun ve istediğiniz hava 

akış yönünü ayarlamak için yukarı veya aşağı oynatın. 

Not: 

• Yatay hava akışı yönlendirme kanatçığının başlangıç açısı çok küçük olmamalıdır, aksi 

halde dar hava çıkışı soğutma veya ısıtma verimini olumsuz etkileyecektir. 

• Hava akışı yönlendirme kanatçıklarının başlangıç açısını soğutma veya ısıtma işlemi esnasında 

çok küçük ayarlamayın. Aksi halde, yatay hava akışı yönlendirme kanatçığı yüzeyinde 

yoğunlaşma meydana gelecek ve çiy damlamasına neden olacaktır. 

• Çalışma esnasında, hava akışı yönlendirme kanatçıkları normal şekilde salınım yapmaz ise, 

üniteyi kapatıp birkaç dakika fişini çekin ve daha sonra fişi takın ve çalışmayı tekrar başlatın. 

• Yatay hava akışı yönlendirme kanatçığı çalışma esnasında hafif titreşim yapabilir. Bu normaldir. 

 

Aralık 



 
 

 

Çalıştırma İpuçları 

Aşağıdaki olaylar normal çalışma sırasında meydana gelebilir. 
1. Klima koruma işlevi 

Kompresör koruması 

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

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

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

Buz çözme (Sadece ısıtma ve soğutmalı modeller) 
• Isıtma çevrimi sırasında, dış ortam sıcaklığı düşük ve nem yüksekken, dış ünite üzerinde 

klimanın düşük ısıtma verimliliğine yol açacak şekilde don meydana gelebilir. 
• Bu durumda klima otomatik olarak ısıtma işlemini durduracak ve buz çözme işlemine başlayacaktır. 
• Buz çözme işleminin süresi, dış ortam sıcaklığı ve dış ünite üzerinde biriken buz miktarına bağlı 
olarak 4 ila 10 dakika arasında değişebilir. 

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

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

çözme işleminin sonucunda oluşan nem yüzünden beyaz duman çıkabilir. 

3. Klimadan gelen kısık ses 

• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir “ıslık” sesi duyabilirsiniz. Bu ses 
soğutucu akışkanın akarken veya dururken gelen sestir. 

• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir “gıcırdama” sesi de 
duyabilirsiniz. Bu, sıcaklık değişimi sonrasında ünitenin plastik parçalarının ısı 
genleşmesi ve soğuk büzülmesinden kaynaklanır. 

• Güç ilk açıldığında hava akışı yönlendirme kanatçığı orijinal yerine geri geldiğinde de bir ses duyulabilir. 

4. İç üniteden toz üfleniyor 

Klima uzun süre kullanılmadığında veya ünitenin ilk kez kullanıldığında bu normal bir 
durumdur. 

5. İç üniteden farklı bir koku geliyor. 

Ünite oda, mobilya, sigara vb. kokularını emer ve ardından bunu tekrar ortama yayar. 

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

7. Yüksek oranda rutubetli bir ortamda soğutma yaparken iç ünitenin yüzeyinde su 
oluşabilir (rutubet %80'in üzerindeyse). Yatay hava akışı yönlendirme kanatçığını 
maksimum hava çıkış konumuna ayarlayın ve YÜKSEK fan devrini seçin. 
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8. Isıtma modu (Sadece ısıtma ve soğutmalı modeller için) 

Klima dış üniteden ısıyı çeker ve bunu ısıtma işlemi sırasında iç ünite üzerinden serbest bırakır. 
Dış ortam sıcaklığı düştüğünde, klima tarafından çekilen ısı da buna uygun olarak azalır. Aynı 
zamanda, iç ortam ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki daha büyük farktan dolayı klimanın ısı 
yükü de artar. Klima tarafından konforlu bir sıcaklığa ulaşılamazsa, ilave bir ısıtma aygıtı 
kullanmanızı öneririz. 

9. Otomatik tekrar başlatma işlevi 

Çalışma sırasında elektrik kesilirse ünite tamamen duracaktır. 
Otomatik Yeniden Başlatma özelliği olmayan bir ünitede, elektrik geri geldiğinde, iç ünite 
üzerindeki ÇALIŞMA göstergesi yanıp söner. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda 
üzerindeki ON/OFF (Açma/Kapama) butonuna basın. Otomatik tekrar başlatma özelliğine sahip bir 
ünite için, elektrik geri geldiğinde, ünite önceki tüm ayarlar hafıza işlevi tarafından korunmuş 
şekilde tekrar başlatılır. 

10. Şimşek veya yakında çalışan bir kablosuz araç telefonu ünitenin arıza vermesine neden olabilir. 
Ünitenin güç beslemesini kesin ve geri açın. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda 
üzerindeki ON/OFF (Açma/Kapama) butonuna basın. 

 
 

 
 
 
 
 
5) BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

DİKKAT: Herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce, sistemin güç beslemesini kesin. 

İç ünitenin temizlenmesi: 

Not: Temizlik işlemine başlamadan önce sistemi kapatın. İç ünite temizlenmeden önce besleme 

gücü kesilmelidir. 

1. İç üniteyi ve uzaktan kumandayı silmek için kuru bir bez kullanın. 
2. Çok kirli ise, iç ünite üzerinde soğuk suyla nemlendirilmiş bir bez kullanılabilir. 
3. Ünite üzerine su sıçratmayın. Bu iç parçaların hasar görmesine veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir. 

DİKKAT: 
1. Silme işlemi için kimyasal madde uygulanmış bir bez kullanmayın ya da bu malzemeyi uzun süre 
ünite üzerinde bırakmayın. 
2. Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri çözücüler kullanmayın. Bu 

maddeler plastik yüzeylerin çatlamasına veya deforme olmasına neden olabilir. 

Hava çıkışının temizlenmesi: 

Belli bir süre kullandıktan sonra hava çıkışı ve hava akışı yönlendirme kanatçıkları kirlenebilir. Yumuşak 

bir bezi ılık bir suya veya hafif bir mutfak temizlik maddesine batırmanızı ve sıktıktan sonra ünite 

üzerindeki kir ve lekeleri silmenizi öneririz. Daha sonra kuru bir bezle kurulayınız. 
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Alt Ön Panel ve Hava Filtresinin temizlenmesi: 

Hava filtresi tıkanırsa, performans azalacak ve boşa elektrik harcanacaktır. Klimanın optimum 

performansını devam ettirmek için, hava filtresi iki haftada bir kontrol edilmeli ve 

temizlenmelidir. 
 

1. Hava filtresi alt ön panelin altında bulunur (yukarıdaki şekle bakınız). 

2. Önce panelin her iki tarafında bulunan cıvata kapaklarını sökün, sonra bir tornavida kullanarak 

cıvataları sökün. 

3. Paneli her iki tarafından tutun ve aşağı doğru çekerek dışarı çıkartın. 

4. Hava filtresi tutucuyu yukarı doğru kaldırarak dışarı çıkartın. 
 

3. Alt ön panel su ile veya nemli bir bezle silinebilir. Hava filtresini suyla yıkayın ve gölge bir yerde 

kurutun. 

4. Tozu temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın veya hava filtresini suyla yıkayın ve gölge bir yerde 

kurutun. 
5. Hava filtresinin ve alt ön panelin takılması, çıkarılma işleminin tam tersidir. 

DİKKAT: 

Ön alt paneli yerine takmadan önce fanın içine bir şey düşmediğinden ve içinde herhangi bir şey 

kalmadığından emin olun. Ön panel ve hava filtresini yerlerine doğru biçimde taktıktan sonra üniteyi 

yeniden çalıştırın. 

Uzun süre devre dışı bırakmadan önce 

1. İç üniteyi ve hava filtresini temizleyin. 
2. Fanı yarım gün çalıştırarak iç parçaları kurutun. 
3. Üniteyi devreden çıkartın ve enerji anahtarını kapatın, uzaktan kumanda pillerini çıkartın. 
4. Dış ünitenin iç parçalarını periyodik olarak kontrol edin ve temizleyin. İrtibata geçmeni halinde 

yerel satıcımız da bu konuda size yardımcı olacaktır. 

Uzun süre devre dışı kaldıktan sonra 

Yeniden başlatmadan önce, iç ünite ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışının tıkalı olup olmadığını 

kontrol edin. Tıkalı ise, temizleyin. 

Satış sonrası 

Klima anormal şekilde çalışıyorsa, üniteyi durdurun ve güç beslemesini kesin ve yerel satıcınız 

veya servis merkezi ile irtibata geçin. 

 

Hava Filtresi 
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6) KLİMALARDA ENERJİ TASARRUFU YAPMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR 

1.Klimada Model Seçimi 
Klima alırken diğer elektrikli eşyaları seçtiğimiz gibi hangi enerji sınıfında olduğuna dikkat etmemiz 
gerekir. 

2. Eski Klimalar 
Eğer kullandığınız klimanın ömrü 10 yılı geçmişse gerek enerji sınıfı  yeterince yüksek  olmadığı için 
gerekse kullanımdan ötürü enerji tüketimi fazladır. Aradaki enerji tüketimi farkı yüzde 40'lara ulaşabilir. 

3. Klimada BTU Seçimi 
Bir klima alırken ısıtmak veya soğutmak istediğiniz mekanın boyutuna uygun bir model seçmek gereklidir. 
Yetersiz veya gereğinden güçlü klimalar enerji tüketiminizi arttırır.  
- Mekana göre küçük BTU'lu klima alınırsa klima odayı bir türlü istenilen sıcaklığa ulaştıramayacağı için 
sürekli çalışacak ve elektrik tüketimi artacaktır. 
- Mekana göre büyük BTU'lu klima alınırsa mekan birden soğuyacak, kompresör sık sık kapanıp açılacağı 
için fazla elektrik kullanılacaktır.  

4. Kaç BTU'luk Klima Almalıyım 
Klima alırken BTU denilen ısıtma ve soğutma kapasitesinin kullanacağınız odanın şartlarına uygun olması 
gerekir. BTU hesaplamanın en uygun yolu bunu yetkili servise bırakmaktır. Odanın metrekaresi BTU 
seçimi için önemli olsa da tavan yüksekliği her evde aynı olmayacağı için metreküp cinsinden hesaplama 
yapmak da gerekebilir. Ayrıca odadaki tv, aydınlatma, bilgisayar, kişi sayısı vb. ısı değişimine neden olacak 
faktörler de BTU hesaplarken dikkat edilecek noktalardandır.  

5. Klima ve Güneş Işınları 
Klimayla soğutma yapılan mekanlarda güneş ışınlarının pencereden içeri girmesi soğutmaya negatif etki 
yapar. Bu nedenle mümkünse güneşlikler açılmayarak güneş ışınlarının eve girmesi engellenebilir.  
Odanın karanlık olmaması için güneşe bakmayan pencere perdelerini açılarak oda içi aydınlatma 
sağlanabilir. 

6. Isı Yalıtımının Klima Kullanımına Etkisi 
Evinizin ısı yalıtımlı olması, klimayla ısıtma ve soğutma yaparken iç ısı daha uzun süre korunacağı için 
enerji tasarrufu açısından olumlu katkı sağlar.  
Duvar yalıtımları inşaat aşamasında ancak ayarlanabilir. Yine de kapı ve pencerelerden yaşanacak ısı 
kayıplarını önlemek için çeşitli teknikler kullanılabilir. 

7. Klimada Uygun Sıcaklık 
Evinizin ne kadar ısınacağı ya da ne kadar soğuyacağına iyi karar vermelisiniz. Dışarısı 27 dereceyken oda 
sıcaklığını 18 dereceye düşürmek çok soğuk bir ortam oluşturur. Olması gerekenden daha soğuk ortamlar 
hem sağlık hem de enerji tüketimi açısından önerilmez. 22-23 selsiyus dereceler soğuk hissetmeniz için 
yeterli olabilir. 
Isıtmada da aynı ölçütlere dikkat etmek gerekir. 
Klimanızda her 1 derecelik sıcaklık farkı elektrik tüketiminde %4'e yakın değişiklik yapar. 

8. Klima Dış Ünitesi 
Klimanın iç ünitesi kadar dışarıda bulunan bölümü de önemlidir. Dış ünite doğrudan güneş ışığı alıyorsa, 
ünitenin hava akımını engellemeyecek şekilde gölgede kalmasını sağlayacak şekilde etrafı kapatılabilir. Bu 
enerji tüketimini azaltır. 

9. Klimalarda Nem Alma Özelliği 
Sıcaklık kadar ortamdaki nem de bizi rahatsız eder. Nemli bir iklimde yaşıyorsanız ortamı soğutmaktan 
çok nemi azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede saha az enerji harcayarak konforunuzu arttırabilirsiniz. 
Klimaların nem alma özelliği bulunur. 
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10. Klimanın Çalışma zamanı 
Akşam olduğunda dışarısı soğur. Bu durumda klima çalıştırmak yerine pencereleri açarak hava akımı 
sağlamak daha ekonomik bir çözüm olacaktır. 

11. Klimalarda Filtre Temizliği 
Filtrelerin periyodik bakımının yapılması gerekir. Filtreleri temizlenmemiş bir klima hem iyi nem almaz 
hem de soğutma işleminde daha çok elektrik harcar. Filtreler üretici firmanın belirttiği zaman dilimlerinde 
yenisiyle değiştirilmelidir. 

12. Akıllı Klimalar 
Klima alırken programlanabilir olanlarından tercih etmeniz faydalı olacaktır. İhtiyaca göre ayarlanan 
programlar ekonomik mod, uyku modu gibi özellikler içerir. 

13. Klima ve Lambalar 
Evinizde akkor flamanlı ampuller kullanıyorsanız bu lambaların yaydığı ısı nedeniyle soğutma işleminde 
klimanız daha fazla elektrik harcayacaktır. Kompakt floresanlar(tasarruflu ampul) çok fazla ısınmadığı için 
hem aydınlatmada hem de klima kullanımında elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar. 
Evde ısı yayan televizyonu gereksiz yere açık bırakmamak faydalı olacaktır. 
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7) SORUN GİDERME İPUÇLARI 

Lütfen servisi aramadan önce aşağıdaki genel sorunlar ve çözümler listesini gözden geçirin. 
 

Sorun Olası Neden Çözümler 

Klima hiç 

çalışmıyor 

Enerji kesintisi Elektriğin gelmesini bekleyin. 

Güç beslemesi kesik. Ana güç şalterini kaldırın. 

Sigorta atmıştır. Sigortayı değiştirin 

Zamanlayıcı ayarlı. Bekleyin veya zamanlayıcı ayarını iptal edin 

Uzaktan kumandanın pilleri bitmiştir. Pilleri değiştirin. 

Klima iyi 

soğutmuyor 

veya ısıtmıyor. 

Sıcaklık ayarı çok düşük ya da çok 
yüksek. 

Daha konforlu bir sıcaklık ayarlayın. 

Hava filtresi tozdan tıkanmış. Filtreyi temizleyin 

Dış ünitenin hava giriş veya çıkışı 

engellenmiş. 

Engeli kaldırın. 

Kapılar veya pencereler açık. Kapı veya pencereleri kapatın. 

Klima hiç 

soğutmuyor 

/ısıtmıyor 

Dış ünitenin hava giriş veya çıkışı 

engellenmiş. 

İlk olarak engeli kaldırın, ardından 
klimayı tekrar çalıştırın. 

Üç dakikalık koruma özelliği Bir süre bekleyin 

Tahsis edilmemiş sıcaklık ayarı Sıcaklığı uygun şekilde ayarlayın. 

Yukarıdakileri denedikten sonra sorun hala devam ediyorsa, güç beslemesini kesin ve yetkili servisle 

irtibata geçin. . 

Aşağıdaki gösterimler bir hata veya problem olduğunu gösterir: 
 

No Gösterge 

kodu 

Sorun Yapılacak işlem 

1 E1 İç ünite ile dış ünite arasında 

haberleşme arızası 

Servis personeli ile irtibata geçin 

2 E2 E3 E4 Sıcaklık Sensörü kapalı ya da 

kısa devre 

Servis personeli ile irtibata geçin 

3 E5 Ed Dış ünite koruması ya da arızası Servis personeli ile irtibata geçin 

4 PO İç ünite evaporatörünün sıcaklığı 
aşırı düşük veya yükse ve otomatik 
olarak bir kompresör koruma özelliği 
etkinleştirilmiş. 

Üniteyi kapatın, hava filtresini 
temizleyin ve üniteyi tekrar başlatın. Bu 
işlem işe yaramaz ise, servis personeli 
ile irtibata geçin. 

5 P9 Soğuk hava önleme fonksiyonu 

meydana geliyor/buz çözme 

işlemi başlıyor. 

Sıcaklık yeterince yüksek olduğunda işlev 
otomatik olarak durur/Buz çözme işlemi 
sona erdiğinde ünite otomatik olarak 
tekrar başlayacak ve iç ünite Isı 
Eşanjörünün sıcaklığı yükselecektir. 



20 
 

Normal çalışma sırasında iç ünite LCD ekranı üzerinde  harfleri görüntülenir. Bu üç simge sırasıyla 

üç işlevi ifade eder. 

 simgesi uzaktan kumanda işlevini gösterir. 

 simgesi buz çözme işlevini gösterir. 

 simgesi cebri soğutma işlevini vurgular. 

DİKKAT: 

• Cihazın güç kablosu hasarlı ise, değişim işlemi yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 
• PTC ile donatılmış ünitelerde, PTC ısıtıcısı kabinin alt orta kısmında yer alır. Yangın veya başka tehlikelere 
neden olabileceğinden, ünite bileşenlerini kendi başınıza sökmeye ya da onarmaya kalkışmayın. 
 
 

8 ) TEKNİK DEĞERLER 

 
Teknik Değerler Tablosu 
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9) TÜKETİCİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR 
 
KULLANIM ÖMRÜ: 
Klimaların kullanım ömrü “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlğü’nün ilgili tebliği uyarınca  10 yıldır.” 
 
İTHALATÇI FİRMA 
 
UNVAN   :Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
ADRES   :Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa - ANTALYA 
 
TEL   :0242 243 8843 
FAKS    :0242 242 1562 
 
İMALATÇI FİRMA 
 
UNVAN   :GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD. 
ADRES   :Midea Residential  Air-Conditioning Iternational Building 
    22 Lingang Road,Northern of No.5 Industrıal District Beijiao, 
    Shunde ,Foshan, Guangdong, P.R China 
 
TEL   :+86 -757- 26333936 
FAKS    :+86 -757- 26338232 
 
“ CE ve  EEE ve ROHS  YÖNETMELİĞİNE” uygun üretilmiştir. ” 
 
SERVİS İSTASYONLARI ve YEDEK PARÇA TEMİNİ: Klimanızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için, Klimanızı 
satın aldığınız yetkili satıcıya veya aşağıda belirtilen merkezlerimize lütfen başvurunuz. 
Not: Tüm Türkiye’deki yetkili servislerimiz için cihazınızın içinden çıkan “Garanti Belgesi ve Yetkili Servis El Kitabı”na 
başvurabilirsiniz. 
 
SERVİS İSTASYONLARI: 
 
MERKEZ SERVİS (ANTALYA) 
 
UNVAN   :Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
ADRES   :Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa-ANTALYA 
 
TEL   :0242 243 88 43 
FAKS    :0242 242 15 62 
 
MERKEZ SERVİS (İSTANBUL) 
 
UNVAN   :Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
ADRES   :İncirli Bostan Yeni yol Sok. No 24/2 80010 Acıbadem Kadıköy-İSTANBUL 
 
TEL   :0216 428 72 35 / 428 72 45 
FAKS    :0216 428 66 75 
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Yetkili Servis Listesi : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGE İL İLÇE FİRMA ADI TELEFON 

AKDENİZ ADANA MERKEZ ATLANTİK İKL.MAK. MÜH. İNŞ. MİM. EML.TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. 0322 2268576 

AKDENİZ ADANA SEYHAN ÇELİK PVC ALU.DOĞ.İKLİM.HAVA.SİST.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 0322 2271044 

AKDENİZ HATAY ANTAKYA YÜCE SOĞUTMA - ÖZCAN YÜCE 0326 2146507 

AKDENİZ ANTALYA MURATPAŞA MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 0326 2160986 

AKDENİZ HATAY ANTAKYA ÖZ YÜCE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ-HÜSEYİN YÜCE 0326 2238686 

AKDENİZ HATAY ANTAKYA ÇEKMEN TEKNİK-MUSTAFA ÇEKMEN 0326 2124345 

DOĞU ANADOLU ELAZIĞ MERKEZ DOĞU İKLİMLENDİRME-MEHMET SERTKAYA 0424 2186804 

EGE İZMİR EŞREFPAŞA KOÇAK BEYAZ EŞYA-ERDOĞAN KOÇAK 0232 2285414 

EGE İZMİR BORNOVA ONK MÜH. ISI. SOĞ. KLİMA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ 0232 3744455 

G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP MERKEZ MELTEM İKLİMLENDİRME ISIT ve SOĞ SİST SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. 0342 3224880 

İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR MERKEZ OSMAN KARABUDAK-OSKA KLİMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ 0322 3203535 

KARADENİZ GİRESUN MERKEZ ALASKA SOĞUTMA-FATİH MEHMET İNCE 0454 2162089 

MARMARA İSTANBUL MALTEPE ARDA KLİMA ELEKT.MAKİNA SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. 0216 3713007 

MARMARA İSTANBUL BAHÇELİEVLER ALPEREN MÜH.ISIT.SOĞ.SİS.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. 0212 5033536 

MARMARA İSTANBUL ÜMRANİYE DOĞ-TEK MÜHENDİSLİK TEKNİK SER. HİZ.-GÜLÇİN ERDAL KORKMAZ 0216 6117722 

MARMARA İSTANBUL BAĞCILAR HASSAS KLIMA MEKANIK BAKIM HİZ. 0212 6346088 

MARMARA İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS KLİMA 0212 2656011 

MARMARA ADANA SEYHAN SONES MÜHENDİSLİK 0322 8880011 

MARMARA İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ENDER KLİMA HAVALANDIRMA 0212 8541941 

MARMARA İSTANBUL ATAŞEHİR BATU KLİMA SAN. 0216 4692249 

MARMARA BURSA NİLÜFER ERİŞ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA  LTD. ŞTİ. 0224 2431528 

MARMARA BALIKESİR MERKEZ EMYIL TEKNİK 0266 2393968 
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“Son kullanıcı ve montörlere yardımcı olmak amacı ile bu kitapçık üretim esnasında fabrika tarafından ambalaj içine yerleştirilmiştir.Kitapçıklar ile ilgili üretim 
sonrası tespit edilebilecek olası revizyonlar ihtimali ile montaj ve kullanım esnasında, ithalatçı distribütör firma tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış revize 
kitapçıklar ve duyurular esas alınmalıdır. Kitapçıklar için lütfen www.modernklima.com.tr adresini ziyaret ediniz.” 

http://www.modernklima.com.tr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürün gelişimi gerekçesiyle önceden bildirim yapılmadan ürün tasarımında ve özelliklerinde değişiklikler yapılabilir.  

 


