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Değerli Müşterimiz,
Dış ünite cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış 
bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
•	 Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonların

dan eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli 
bir şekilde okuyun.

•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir.

•	 Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. 
Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla 
birlikte verin.

•	 Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce, yanık, elektrik çarp
ması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için dikkatlice okuyun 
ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili 
talimatlara uyun.

•	 Cihazın montaj işlemi Vestel Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır 
aksi halde eksik kurulum, su sızıntısı, elektrik çarpması ve yangınla 
sonuçlanabilir.

•	 Cihazın topraklaması yapılmalıdır  ve ulusal kablo tesisatı düzenle
melerine uygun şekilde kurulmalıdır.

• UYARI: Ölüm veya ağır yaralanma riskini belirtir

• DİKKAT: Yaralanma veya mal hasarı riskini belirtir.
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JJ Güvenlik uyarıları
•	 Bu kullanım kılavuzunu her za

man cihazınızla birlikte muhafa
za edin. Cihazınızı ödünç verdi
ğinizde bu kullanım kılavuzunu 
da cihazınızla birlikte verin.

•	 Kullanım kılavuzunu cihazını
zı kullanmadan önce, yanık, 
elektrik çarpması, yangın veya 
yaralanma riskini azaltmak için 
dikkatlice okuyun ve cihazınızın 
çalıştırılması, sorun giderilmesi 
ve temizliğiyle ilgili talimatlara 
uyun.

Kurulumda Dikkat Edilmesi 
Gereken Güvenlik Bilgileri
•	 UYARI: Cihaz ve cihazın ke

sicisi topraklanmalıdır. Yetersiz 
topraklama elektrik çarpmala
rına neden olabilir. Topraklama 
kablosunu bir gaz borusuna, su 
borusuna, paratonere veya bir 
telefon topraklama kablosuna 
bağlamayın. Montaj işleminden 
sonra, elektrik verilerek toprak
lama kaçak kontrolü yapılma
lıdır. İhmal ederseniz elektrik 
çarpması veya üründe hasara 
sebep verebilir.

•	 UYARI: Olası elektrik çarp
malarını önlemek için, nominal 
kapasiteli bir topraklama ka

çağı devre kesicisi takılmalıdır. 
Elektrik çarpmasından veya 
yangından kaçınmak için, top
rak kaçağı detektörünün kurulu 
olduğundan emin olun.

•	 UYARI: Montaj işlemi, “Mon
taj Talimatlarına” uygun olarak 
Vestel Yetkili Servisi tarafından 
yapılmalıdır. Müşteriler cihazı 
kendileri monte etmemelidirler. 
Aksi takdirde, hasar veya yara
lanma meydana gelecektir.

•	 UYARI: Kablo bağlantısı ulusal 
güvenlik gereksinimlerine ve 
elektrik düzenlemelerine uygun 
olarak yetkili bir elektrikçi tara
fından yapılmalıdır.

•	 UYARI: Müşterinin, cihazın 
bilgi etiketinde belirtilen  uygun 
bir güç kaynağı olmalıdır.

•	 UYARI: Cihaza elektrik kab
losu ve fiş bağlanmamışsa, 
kabloya çok kutuplu bir anahtar 
takılmalı ve kontakları arasındaki 
mesafe 3.0 mm’den az olma
malıdır.

•	 UYARI: Klimanız kalıcı bir 
şekilde sabit bir kablo donanı
mına bağlanmışsa ve 10 mA’i 
aşabilen bir kaçak akıma sahip
se, sabit kabloya, çalışma akımı 
30 mA’yı aşmayan bir kaçak 
koruyucu takılmalıdır.
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•	 UYARI: Güç kaynağı devre
sinin bir kaçak koruyucusu ve 
maksimum akımının 1.5 katın
dan daha yüksek kapasiteli hava 
şalteri olmalıdır.

•	 Bir sigorta attığında, bunu asla 
yanlış nominal akıma sahip olan 
bir sigortayla veya başka tellerle 
değiştirmeyin. Tel veya bakır tel 
kullanılması, ünitenin bozulma
sına veya yangına neden olabilir.

•	 UYARI: Cihazı yanıcı gazların 
veya sıvıların olduğu yerlere 
monte etmeyin. Bu, yangına 
neden olabilir.

•	 UYARI: Cihaz sağlam bir des
tek üzerine monte edilmelidir. 
Kurulum alanının zaman içinde 
bozulmayacağından emin olun.

•	 UYARI: Cihazı iyice sabitleyin; 
aksi takdirde, anormal gürültü 
ve titreşim meydana gelecektir.

•	 UYARI: Dış mekan ünitesin
den çıkan gürültünün ve sıcak 
veya soğuk hava akımının kom
şularına rahatsızlık vermeyecek 
ve hayvan veya bitkilerin geliş
mesini etkilemeyecek uygun bir 
yer seçin.

•	 UYARI: Cihazın elektrik bes
lemesine bağlanması ve iç 
parçaların bağlantısı için, cihazın 

üzerindeki elektrik bağlantısı 
tablosuna bakın.

•	 UYARI:Montaj işleminden 
sonra, elektrik fişi veya şalteri/
sigortası kolayca erişilebilir 
olmalıdır.

•	 Cihazı yalnızca tip levhası üze
rindeki bilgilere göre bağlanmalı 
ve çalıştırılmalıdır. Cihazı kullan
madan önce elektrik şebeke
nizin gerilim değerinin cihazın 
anma değerleri plakasında belir
tilen değer ile uyumlu olduğunu 
kontrol edin.

•	 Cihazınızı mutlaka sigorta va
sıtasıyla topraklı enerji hattına 
bağlayın ve çalıştırın. Toprak
lama yapılmadan kullanma 
sonucu meydana gelebilecek 
zararlardan üretici firma sorum
lu değildir.

•	 Kurulum ve tamir işlemlerini her 
zaman Yetkili Servise yaptırın. 
Yetkili olmayan kişiler tarafın
dan yapılan işlemler nedeniyle 
doğabilecek zararlardan üretici 
firma sorumlu tutulamaz. Ku
rulum ile ilgili daha fazla bilgiye 
kurulum kılavuzundan ulaşabi
lirsiniz.
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•	 Aşağıdaki yerlerden uzakta 
tutun:

•	 Hava gazıyla dolu bir yer; sahili 
kaplayan veya sahil yakınında 
yer alan tuzlu suyun olduğu bir 
yer (korozyona dirençlilik özel
liği olan modeller hariç); yakıcı 
gazın (sıcak kaynak suyundaki 
sülfit) olduğu bir yer. Bu yerler
deki kurulum makinenin bozul
masına veya kullanım süresinin 
kısalmasına neden olabilir.

•	 Çok kuvvetli rüzgar olması 
durumunda lütfen havanın 
çıkış ünitesinden geri girmesini 
önleyin.

•	 Kar yağışı olan yerlerde dış 
mekan ünitesinin üzerine kar 
tentesi gerekir. Detaylar için 
lütfen yetkili servis ile iletişime 
geçin.

•	 Sık yıldırım düşen yerlerde 
yıldırımdan koruma önlemleri 
alınmalıdır.

•	 Açık ateş üreten cihazları, üni
teden çıkan hava akımına maruz 
kalan yerlere veya iç mekan 
ünitesinin altına yerleştirmeyin. 
Bu durum, ısı nedeniyle ünitenin 
deformasyonuna veya eksik 
tutuşmaya neden olabilir.

•	 Klimayı, tutuşabilen gazın sızıntı 

yapabileceği yerlere kurmayın. 
Gaz sızıntı yapar ve klimanın et
rafında kalırsa bir yangın çıkabilir.

•	 DİKKAT: Soğutma ve ısıt
ma özellikli iç mekan ünitesi, 
soğutma ve ısıtma ile sadece 
soğutma özellikli dış mekan 
ünitesi için uygundur; iç mekan 
ünitesinin ısıtma kapasitesi, sa
dece iç mekan ünitesi soğutma 
ve ısıtma özellikli dış mekan 
ünitesine bağlandığı zaman 
etkili olacaktır.

Cihazın Kullanımı ile 
İlgili Güvenlik Bilgileri
•	 Klimanın topraklı prize sahip 

olduğundan emin olun.
•	 UYARI: Cihazınızdaki hava 

girişine veya çıkışına parmakları
nızı, çubukları veya diğer cisim
leri sokmayın. Yüksek hızlardaki 
fana nesnelerin dokunması teh
likeli olabilir.

•	 UYARI:Fan yüksek hızda dön
düğünden yaralanmalar mey
dana gelebilir.

•	 UYARI: Döner kanatçıklar ça
lışırken hava çıkışına veya yatay 
kanatlara asla dokunmayın. Par
maklarınız sıkışabilir ve salınım 
kanatlarının hareketli parçaları 
hasar görebilir.
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•	 UYARI: Elektrik kesintilerinde 
veya gök gürültülü şimşekli 
havalarda, klimanın hasar gör
mesini önlemek için sigortayı/
şalteri indirerek   cihazın güç 
bağlantısını kesin. Bunu ihmal 
etmek yangın veya elektrik 
çarpmasıyla sonuçlanabilir.

•	 DİKKAT: Hava akımının uzun 
süre doğrudan vücudunuza 
gelmemesine dikkat edin. İn
sanları,  hayvanları veya bitkileri 
kesinlikle klimadan çıkan sıcak 
veya soğuk rüzgara doğrudan 
maruz bırakmayın.   Havanın 
yönünü, insanlara   doğrudan 
üflemeyecek şekilde ayarlayın.

•	 Uzun süre soğuk havaya maruz 
kalmayın. Bu durum fiziksel 
ve sağlıksal sorunlara neden 
olacaktır.

•	 DİKKAT: Camları ve kapıları 
kapatın aksi takdirde, soğutma 
veya ısıtma performansı düşe
cektir.

•	 Ürünü hiç hava almayan alan
larda uzun süre kullanmayın. 
Ürünü ocak vb. cihazlarla aynı 
anda çalıştırırken ortamı ara sıra 
havalandırın.

•	 Nem çok yüksekse ya da kapı 
veya pencere açıksa ürünü uzun 
süre çalışır halde bırakmayın.

•	 Yüksek frekanslı ekipmanlardan 
uzakta tutun.

•	 Cep telefonu gibi dış ortamdan 
alınan aşırı parazitten dolayı 
klima kapanırsa, sigortayı/şal
teri indirip  birkaç saniye sonra 
tekrar sigortayı/şalteri kaldırıp 
klimayı yeniden başlatın.

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ev tipi kulla
nımlar için tasarlanmıştır. Ürünü, 
bulunduğunuz mekanı soğut
mak dışında (örn.; hassas aygıt
ların, gıdaların, evcil hayvanların, 
bitkilerin ve sanatsal objelerin 
korunması) için kullanmayın. 
Ürün özel bir soğutma sistemi 
değil, tüketici klimasıdır .Bu gibi 
kullanımlar bu öğelere zarar 
verebilir. Cihazın küçük çocuklar 
veya aciz kişiler tarafından gö
zetleme olmadan kullanılması 
amaçlanmamıştır

•	 UYARI: Cihazınız kullanım 
amacının dışında kullanılması 
hasar veya tehlikeli durum ya
ratabilir ve cihazın garantisinin 
iptaline sebep olur. Bu şartlarda 
oluşabilecek hasarlar kullanıcı 
tarafından karşılanır.

•	 Elektrik devresine aşırı yük bin
mesini önlemek için, aynı dev
rede bir başka yüksek güç çeken 
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cihaz çalıştırmayın. Uzatma 
kabloları ya da çoklu prizlerle 
bağlantı yapmayın. İhmal eder
seniz elektrik çarpması veya 
üründe hasara sebep olabilir.

•	 Bu cihaz, güvenli bir şekilde 
kullanılmasıyla ilgili kendilerine 
gözetim veya talimat verilmiş
se ve içermiş olduğu tehlikeler 
kendileri tarafından anlaşılmış
sa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından kullanılabilir.

•	 Çocuklar cihaz ile oynamama
lıdır.

•	 Temizleme ve kullanıcı bakımı, 
gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

•	 Çocukların klimanın dış ünite
sine tırmanmadıklarından ve 
dış üniteye darbe yapmadıkla
rından emin olun. Aksi takdirde 
ölüme veya ürünün arızasına 
sebep olabilir.

•	 UYARI: Ambalaj malzemeleri 
boğulmaya neden olabilir. Ço
cukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutun.

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği tak
dirde kullanılmalıdır.

•	 Elektrik kablosunda düzenli ola
rak hasar kontrolü yapın . Ürü
nün elektrik kablosunu çekerek 
zorlamayın. Elektrik kablosunun 
üzerine hiçbir eşya koymayın.

•	 Elektrik kablosu zarar görmüşse, 
herhangi bir tehlikenin önlen
mesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya müşteri iletişim 
merkezi ile iletişime geçin.

•	 Cihazınızı asla aşağıdaki du
rumlarda kullanmayın:

  Cihaz veya elektrik kablosu 
hasarlı ise,

  Cihaz düşürülürse, gözle gö
rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa,

  Cihaz, elektrikli parçalar görü
lecek şekilde hasar görmüşse,

  Cihaz ıslanmışsa , su veya di
ğer sıvıların içine düşmüşse, 
sel baskınına maruz kalmışsa, 
elektriksel parçaları suyla temas 
etmişse,

  Cihazdan  garip bir ses, duman 
ve koku gelirse.
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•	 Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, cihazınızı 
hemen kapatın, güç bağlantısını 
kesin ve yetkili servisle irtibata 
geçin. Hasarlı bir cihaz ya da 
cihazın hasarlı parçaları ciddi 
yaralanmalara ve yangına ne
den olabilir.

•	 Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendiniz 
tamir etmeye kalkışmayın. Aksi 
halde cihaz garanti kapsamı 
dışında kalacaktır. Cihazı sök
meyin, yanlış bir şekilde tekrar 
monte edilirse, kullanılırken 
elektrik çarpması riskine neden 
olabilir. Cihazın içinde kullanıcı 
tarafından tamiri yapılabilecek 
parça yoktur.

•	 Cihazın onarım ve bakımını 
yetkili servise yaptırın aksi hal
de   eksik onarım ve bakım, su 
sızıntısı, elektrik çarpması ve 
yangınla sonuçlanabilir.

•	 Üretici tarafından tavsiye edil
meyen aksesuarların kullanılma
sı cihaz hasarına ve yaralanma
lara neden olabilir.

•	 Çalışır durumda iken, üründeki 
hava girişçıkış menfezlerinin 
ve dış ünitenin üzerini örtme
yin veya herhangi bir cisimle 
kapatmayın.

•	 Ürüne doğru yanıcı ve soğutu
cu gazlar içeren spreyler sıkma
yın aksi halde yangın çıkmasına 
neden olabilir.

•	 Odada gazlı böcek ilacı kullanır
ken klimayı çalıştırmayın. Buna 
uyulmaması, kimyasalların ünite 
içinde birikmesine neden ola
bilir ve bu da kimyasallara karşı 
aşırı hassas olan kişilerin hayatını 
tehlikeye sokabilir.

•	 Soğutma gazı sızıntısını önle
mek için yetkili servis ile ileti
şime geçin. Sistem küçük bir 
odaya kurulduğunda ve çalıştı
rıldığında, bir ihtimal dışarı çıkan 
soğutma gazının konsantrasyo
nunun limitin altında tutulması 
gerekir. Aksi halde odadaki 
oksijen etkilenebilir ve bu da 
ciddi bir kazayla sonuçlanabilir.

•	 Klimadaki soğutma gazı güven
lidir ve normalde sızıntı yapmaz. 
Eğer soğutma gazı odaya sı
zarsa, bir ısıtıcı, tencere veya 
ocağın ateşi ile temas etmesi 
zararlı gazla sonuçlanabilir.

•	 Tüm tutuşabilecek ısıtma cihaz
larını kapatın, odayı havalandırın 
ve yetkili servis ile iletişime 
geçin. Yetkili servis elemanı so
ğutma gazının sızdığı yeri tamir 
ettiğini söyleyene kadar klimayı 
kullanmayın.
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•	 Ürünün ve elektrik kablosunun 
yakınında ısıtıcı cihazlar koyma
yın. Bu cihazlardan yayılabilecek 
aşırı ısı, ürünün plastik parçala
rında erimeye neden olabilir.

•	 Islak ve nemli ellerinizle cihaza 
dokunmayın, çalıştırmayın.

•	 Ürün uzun süre kullanılma
yacaksa, elektrik bağlantısını 
sigortadan kesin.

•	 Cihazın üzerine herhangi bir 
nesne koymayın. Ürün bozu
labilir.

•	 Asla deliklerin içine herhangi 
bir cisim düşürmeyin ya da 
sokmayın.

•	 Yaralanmayı önlemek için, dış 
mekan ünitesinin fan koruyu
cusunu çıkarmayın.

•	 Eşanjör kanatlarına dokunma
yın. Bu kanatlar keskindir ve 
kesik yaralanmalarıyla sonuç
lanabilir.

•	 Uzun bir kullanımdan sonra 
ünite standını ve yerleşimini 
hasar bakımından kontrol edin. 
Hasar gördüyse ünite düşebilir 
ve bu durum yaralanmayla so
nuçlanabilir.

•	 Çalışma gürültüsünün kolayca 
yayılabileceği veya artabileceği 
yerlerden uzak durmaya dikkat 

edin.
•	 Gürültü, dış mekan ünitesinin 

hava çıkışını engelleyen herhan
gi bir şeyle artabilir.

•	 Bir çocuğun dış mekan ünite
sinin üstüne tırmanmasına izin 
vermeyin veya üzerine herhangi 
bir eşya yerleştirmekten kaçının. 
Düşmesi veya yuvarlanması 
yaralanmayla sonuçlanabilir.

•	 Yakma donanımı olan ekipman
lar klimayla birlikte kullanılıyorsa, 
oksijen yetmezliğini önlemek 
için odayı yeterli şekilde hava
landırın.

•	 Tahliye hortumunu sorunsuz 
tahliye sağlayacak şekilde ayar
layın. Yetersiz tahliye, binanın, 
mobilyanın, vb. ıslanmasına 
neden olabilir.

•	 Aşağıdaki durumlarda cihazın 
kapatıldığından ve sigortadan/
şalterden elektriğinin kesildiğin
den emin olun:

  Kurulum işleminden önce,
  Temizlik ve bakım işleminden 

önce,
  Tamir işlemlerinden önce.
•	 Üründen tahliye edilen suyu iç

meyin. Aksi takdirde ciddi sağlık 
problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
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•	 Bu ürünü işlenmemiş kentsel 
atık olarak atmayın. Söz konusu 
atıkların özel işlemden geçirilmek 
üzere ayrıca toplanması gerekir.

•	 Mevcut bağlantı sistemleriyle 
ilgili bilgiler için yetkili servis ile 
iletişime geçin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Temizlemeden önce elektrik 

çarpma riskine karşı koruma 
için cihazınızı kapatıp, sigortasını 
veya şalterini indirin aksi halde 
elektrik çarpması ve yaralanma 
meydana gelebilir.

•	 Cihazı temizlemek için sıvı 
veya aşındırıcı deterjanlar kul
lanmayın. Kimyasal maddeleri 
kullanmayın veya klimanın ya
kınına yerleştirmeyin. Benzin, 
tiner veya benzeri solventleri 
kullanmayın.

•	 “Temizlik ve Bakım” bölümünde 
anlatıldığı gibi cihazınızı temiz
leyip, bakımını gerçekleştirin.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Ürünü başka bir yere taşımanız 

gerekirse, Yetkili Servis ile ileti
şim kurun.

•	 Taşıma ve nakliye sırasında 
cihazınız, aksamlarına zarar gel
memesi için orjinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap
samına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
•	 Bu kılavuzda yer alan tüm tek

nik bilgiler, kullanım talimatları, 
cihazın çalıştırılması ve bakımı, 
cihazınızla ilgili son bilgileri 
içerir. Üretici firma, bu kulla
nım kılavuzundaki talimatlara 
uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen 
değişiklikler yapılması ve üretici 
firma tarafından onaylanmamış 
yedek parçaların kullanılması 
nedeniyle oluşabilecek hasar ve 
yaralanmalar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.
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Kullanmadan Önce
•	 Ürünün kurulumunu  Yetkili Ser

vise yaptırın. Ürünü kullanıma 
hazır duruma getirmek için Yetkili 
Servisi çağırmadan önce, elektrik 

tesisatının 3 faz olduğundan ve 
tip etiketinde belirtilen değerlere 
uygun olduğundan emin olun. 
Değilse uzman bir elektrikçi 
çağırarak gerekli düzenlemeleri 
yaptırın.

JJ Teknik Özellikler
Model VESTEL-252(8)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 25200
Giriş Gücü   W 5875
EER        W/W 4.29

Isıtma
Kapasite W 27000
Giriş Gücü   W 6150
COP       W/W 4.39

Maksimum giriş Gücü W 11270
Maksimum akım A 20.8
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 11500
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 57

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 960×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1025×1790×830

Net/ Bürüt Ağırlık kg 198/213
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 9kg

Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф12.7/Ф25.4
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 　200

Güç Kablosu mm2
4×10+10(L≤20m);
4×16+10(L≤50m)

Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃
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Model VESTEL-280(10)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 28000
Giriş Gücü   W 7198
EER        W/W 3.89

Isıtma
Kapasite W 31500
Giriş Gücü   W 7609
COP       W/W 4.14

Maksimum giriş Gücü W 11270
Maksimum akım A 22.1
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 11500
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 57

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 960×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1025×1790×830

Net/ Bürüt Ağırlık kg 198/213
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 9kg

Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф12.7/Ф25.4
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 200　

Güç Kablosu mm2
4×10+10(L≤20m);
4×16+10(L≤50m)

Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃
Model VESTEL-335(12)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 33500
Giriş Gücü   W 9054
EER        W/W 3.7

Isıtma
Kapasite W 37500
Giriş Gücü   W 8993
COP       W/W 4.17

Maksimum giriş Gücü W 12864
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Maksimum akım A 23.7
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 15100
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 59

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 1250×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1305×1790×820

Net/ Bürüt Ağırlık kg 268/288
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 11kg

Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф15.9/Ф31.8
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 200

Güç Kablosu mm2
4×10+10(L≤20m);
4×16+10(L≤50m)

Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃
Model VESTEL-400(14)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 40000
Giriş Gücü   W 12308
EER        W/W 3.25

Isıtma
Kapasite W 45000
Giriş Gücü   W 11194
COP       W/W 4.02

Maksimum giriş Gücü W 16530
Maksimum akım A 31.8
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 15100
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 60

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 1250×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1305×1790×820

Net/ Bürüt Ağırlık kg 280/300
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 13kg
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Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф15.9/Ф31.8
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 　200

Güç Kablosu mm2
4×16+16(L≤20m);
4×25+16(L≤50m)

Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃
Model VESTEL-450(16)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 45000
Giriş Gücü   W 14019
EER        W/W 3.21

Isıtma
Kapasite W 50000
Giriş Gücü   W 12787
COP       W/W 3.91

Maksimum giriş Gücü W 18486
Maksimum akım A 32.8
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 15100
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 60

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 1250×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1305×1790×820

Net/ Bürüt Ağırlık kg 280/300
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 13kg

Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф15.9/Ф31.8
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 200　

Güç Kablosu mm2
4×16+16(L≤20m);
4×25+16(L≤50m)
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Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃
Model VESTEL-500(18)W/DRN1(C)

Güç Kaynağı V-Ph-
Hz 380~415V 3Ph ~ 50Hz

Soğutma
Kapasite W 50000
Giriş Gücü   W 15198
EER        W/W 3.29

Isıtma
Kapasite W 56000
Giriş Gücü   W 14250
COP       W/W 3.93

Maksimum giriş Gücü W 20390
Maksimum akım A 35.4
Dış Ünite Hava Akış Debisi m3/h 15250
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) 61

Dış Ünite

Boyutlar(G × Y × D) mm 1250×1615×765
Paketleme Boyutları (G x 
Y x D) mm 1305×1790×820

Net/ Bürüt Ağırlık kg 300/320
Üretim Esnasında Ürüne Şarj Edilen 
Soğutucu Akışkan Miktarı kg R410A 16kg

Borulama 

Sıvı Hattı/Gaz Hattı mm Ф19.1/Ф31.8
Yağ Dengesi Bağlantısı mm Ф6.35
Toplam Boru Uzunluğu m 1000
En Uzun Borulama 
Mesafesi(fiili) m 175
En Uzun Borulama 
Mesafesi(eşdeğer) m 200　

Güç Kablosu mm2
4×16+16(L≤20m);
4×25+16(L≤50m)

Sinyal Kablosu mm2
3 çekirdekli blendajlı

KabloÇapı ≥0.75
Çalışma Sıcak Aralığı (Soğutma) ℃ -5℃－48℃
Çalışma Sıcak Aralığı (Isıtma) ℃ -20℃－24℃

•	 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

•	 AEEE Yönetmenliği’ne uygundur.
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Bu ürün 2004/108/AT (Elekt
romanyetik Uyumluluk Yönet
meliği) ve 2006/95/
AT (Alçak Gerilim (LVD) yö
netmeliği) sayılı Avrupa CE 
Direktiflerine uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.

JJ Genel Görünüm
Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca 
cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre 
farklı olabilir.

1 

2 

4 
4 

1 

3 

1. Hava girişi (Hem sol hem de sağ tarafta, 
aynı zamanda arka tarafta).

2. Soğutma gazı boru bağlantı ağzı ve 
kablo çıkışı

3. Sabit ayak
4. Hava çıkışı (Soğutma çalışması sırasında 

ısınan havayı üfler, ısıtma çalışması sıra
sında da tersini yapar.)

Kullanmadan Önce
•	 Klimayı çalıştırmadan önce lütfen en az 

12 saat ön ısıtma yapın. Üniteyi 24 saat 
veya daha kısa süre durdurmanız gerekir
se elektriği kapatmayın. (Bunun nedeni, 
kompresörün zorlayıcı şekilde çalışmaya 
başlamasını önlemek için motor bloğu 
ısıtıcısını ısıtmaktır).

•	 Hava girişi ve çıkışının engellenmediğine 
emin olun, yoksa bu durum klimanın 
performansını düşürebilir veya ünitenin 
çalışmasını durduracak olan çalışmaya 
başlama koruyucusunu çalıştırabilir.

JJ Kullanımı
Merkezi DC invertörün soğutma ve 
ısıtma çalışması
•	 Bu klimanın iç mekan ünitesi tek başına 

kontrol edilebilir ve aynı sistemdeki iç 
mekan ünitesi soğutma ve ısıtma çalış
masını aynı anda gerçekleştiremez.

•	 Soğutma ve Isıtma çalışması birbiriyle 
çakıştığında, lütfen dış mekan ünitesi 
Model kodu S5 ayarlarına göre sorunu 
belirleyin.

1. Isıtma Öncelikli Mod olarak ayarlıyken, 
Soğutma Modundaki iç mekan ünitesi 
duracak ve kontrol panelinde Standby 
(Bekleme) veya No Priority (Öncelik 
Yok) mesajı görünecektir. Isıtma Mo
dunda çalışan iç mekan üniteleri sürekli 
çalışacaktır.

2. Soğutma Öncelikli Mod olarak ayarlıy
ken, Isıtma Modundaki iç mekan ünitesi 
duracak ve kontrol panelinde Standby 
(Bekleme) veya No Priority (Öncelik 
Yok) mesajı görünecektir. Soğutma Mo
dunda çalışan iç mekan üniteleri sürekli 
çalışacaktır.

3. Öncelik Modu ayarlıyken, ilk iç mekan 
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ünitesi Isıtma Önceliği olan Isıtma 
Modunda çalışacaktır; kontrol mantığı 
için lütfen ÖĞE 1 bölümüne başvurun. 
İlk iç mekan ünitesi Soğutma Önceliği 
Modu olan Soğutma Modunda çalışı
yorsa; kontrol mantığı için lütfen ÖĞE 
2 bölümüne başvurun.

4. Sadece Isıtma Moduna tepki veren ayar
lar bakımından, iç mekan ünitesi Isıtma 
Modunda normal şekilde çalışacaktır; 
eğer ünite Soğutma Modunda veya 
Hava Besleme modunda çalışıyorsa, iç 
mekan ünitesi Mod Çakışması mesajını 
gösterecektir.

5. Sadece Soğutma Moduna tepki veren 
ayarlar bakımından, iç mekan ünitesi 
Soğutma Modunda veya Hava Besleme 
Modunda normal şekilde çalışacaktır; 
eğer ünite Isıtma Modunda çalışıyorsa, iç 
mekan ünitesi Mod Çakışması mesajını 
gösterecektir.

Isıtma çalıştırmasının 
özellikleri
•	 Isıtma çalışmasının başında sıcak hava 

hemen üflenmeyecektir, (iç ve dış sıcak
lığa bağlı olarak) 3 ila 5 dakika sonra, iç 

mekan eşanjör ısındığında sıcak havayı 
üfler.

•	 Çalıştırma sırasında dış mekan ünitesin
deki fan motoru yüksek sıcaklık altında 
çalışmayı durdurabilir.

•	 Fan çalışması sırasında, eğer diğer iç me
kan üniteleri ısıtma modunda çalışıyorsa, 
ısınan havanın gönderilmesini önlemek 
üzere fan durabilir.

Isıtma çalıştırması 
sırasında buz çözme
•	 Isıtma çalışması sırasında dış mekan 

ünitesi bazen buz tutacaktır. Verimliliği 
artırmak için, ünite otomatik olarak 
(yaklaşık 2 ila 10 dakika) buz çözdürme 
işlemini başlatacak ve sonra su, dış me
kan ünitesinden süzülecektir.

•	 Buz çözme işlemi sırasında hem dış 
mekan ünitesindeki hem de iç mekan 
ünitesindeki fan motorları çalışmayı 
durduracaktır.

Çalışma koşulları
•	 Uygun performans için klimayı aşağıdaki 

sıcaklık koşulları altında çalıştırın:

Sıcaklık
Mod

Dış mekan sıcaklığı İç mekan sıcaklığı Odadaki bağıl 
nem

Soğutma modu 5°C ila 48°C 17°C ila 32°C %80 altında
Isıtma modu
(Sadece soğutma 
türlü)

20°C ila 24°C 15°C ila 30°C

NOT: Ünite yukarıdaki koşulların dışında ça
lıştırılıyorsa, ünitenin çalışmasını önleyecek 
olan koruyucu cihaz çalışmaya başlayabilir.

Cihaz koruma yazılımı
•	 Emniyet yazılımı, klimanın zorlu çalışma 

modunda olması durumunda üniteyi 

otomatik olarak durduracaktır. cihaz ko
ruması etkin haldeyken, çalışma göster
ge ışığı yanar ve sorgu ışığı yanıp söner. 
Cihaz koruması aşağıdaki şartlar altında 
devreye girebilir:

soğutma çalıştırması
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•	 Dış mekan ünitesinin hava girişi veya 
hava çıkışı engellenmiştir.

•	 Güçlü esinti dış mekan ünitesinin hava 
çıkışına sürekli hava üflüyordur.

ısıtma çalıştırması
•	 İç mekan ünitesindeki toz filtresine çok 

fazla toz ve atık yapışmıştır
Güç kesintisi
•	 Çalıştırma sırasında güç kesilirse, tüm 

çalışmayı hemen durdurun.
•	 Güç tekrar geri gelir. Kablo kontrolö

ründeki çalışma göstergesi yanıp söner.
•	 Üniteyi tekrar başlatmak isterseniz, 

ON/ tekrar basın.
Çalıştırma sırasında terslik yaşanması
•	 Yıldırımın veya kablosuz mobil cihazların 

neden olduğu terslik durumunda, lütfen 
gücü manüel olarak kapatın. Tekrar çalış
tırmaya başlarken ON/OFF (AÇMA/
KAPAMA) düğmesine tekrar basın.

Isıtma kapasitesi
•	 Isıtma işlemi: dışarıdan ısıyı içine çeker, 

bu arada iç mekanda ısıyı sıcak pompayla 
dışarı atar. Dış mekan sıcaklığı düştü
ğünde, ısıtma kapasitesi de buna bağlı 
olarak azalır.

•	 Dış mekan sıcaklığı düşükken başka ısıt

ma cihazlarının kullanılması tavsiye edilir.
•	 Özellikle dış mekan sıcaklığı düşükken 

ek olarak satın alınmış yardımcı iç mekan 
ısıtma cihazının kullanılması daha iyi olur 
(Detaylı bilgiler için İç Mekan Ünitesi 
Çalıştırma Kılavuzuna bakın).

•	 NOT: Koruyucu cihaz çalışmaya baş
ladığında lütfen gücü kapatın. Sorunlar 
çözülene kadar tekrar çalıştırmayın.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 UYARI: Güvenlik için, temizlik yap

madan önce cihazı kapatın ve ardından 
cihazın sigortasını kapatın.

•	 UYARI: Kimyasal maddeleri kullanma
yın veyacihazın yakınına yerleştirmeyin.

•	 UYARI: Cihazınızı temizlerken benzin, 
tiner veya benzeri solventleri kullan
mayın.

•	 Cihazınızın bakımını yılda en az iki kez, 
yetkili servise yaptırınız.

JJ Sorun Giderme
a) Aşağıdaki durumlarda, klimayı hemen 

kapatın, ardından cihazın sigortasını ka
patın. Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçiniz.

SORUN ÇÖZÜM
Çalışma lambası veya diğer gösterge lambaları 
hızlı yanıp sönüyor. Sigortası kapatılıp açıldıktan 
sonra yanıp sönmeye devam ediyor.

Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

Sigorta sık sık atıyor. Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Klimanın içine yabancı cisimler veya su girmiş. Vestel Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

b) Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar 
doğrultusunda sorunu çözmeye çalışa
bilirsiniz.

•	 Cihazınız hala normal çalışmasına de
vam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi 
ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine 
ve iletişim bilgilerine web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.
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Sorun Sebebi Çözüm
Otomatik olarak 
çalışmayı durdu
ruyor ya da baş
latıyor. Zamanlayıcı yanlış çalışıyor olabilir.

Zamanlayıcıda yanlış çalışma 
ayarlıdır. Zamanlayıcıyı kontrol 
edin.

Çalışmıyor.

Gücün kapalı olup olmadığını 
kontrol edin. Elektriğin olduğundan emin olun.
Güç düğmesi kapalı olabilir. Güç düğmesini açın.
Güç düğmesinin sigortası yanmış 
olabilir. Sigortayı değiştirin.

Cihaz koruması devreye girmiş 
olabilir.

Cihaz korumasının devrede olup 
olmadığını kontrol edin. (çalışma 
ışığı yanıktır)Kılavuzda koruyucu 
cihaz başlıklı bölümü inceleyin.

Zamanlayıcı yanlış çalışıyor ola
bilir. Zamanlayıcıyı kontrol edin. 
Ayarlanan zamanın gelmiş olup 
olmadığını kontrol edin. Zamanlayıcıyı kontrol edin.

Düşük soğutma/
ısıtma  performan
sı

Dış ünitenin giriş ve çıkışları bloke 
olmuş olabilir.

Dış ünitenin giriş ve çıkışını tıka
yan bir cisim varsa çıkarın.

Kapı ve pencereler tam olarak 
kapanmamış olabilir. Kapı ve pencereleri kapatın.
Hava filtresi tozdan tıkanmış ola
bilir. Hava filtresini temizleyin.
Hava kanadı doğru yerde olma
yabilir.

Hava kanadını doğru yönde 
ayarlayın.

Fan hızı düşüğe ayarlanmış olabilir 
ya da fan modunda çalışmıyordur.

Fan hız seviyesini kontrol edin. 
Fan modunda çalıştığından emin 
olun.

Sıcaklığın uygun şekilde ayarlanıp 
ayarlanmamış olabilir.

Ortam sıcaklığı değişince çalış
maya başlayacaktır.

Aynı anda HEAT (SICAK) ve 
COOL(SOĞUK) modları seçilmiş 
olabilir. Bekleme ışığı göstergesi 
veya panelde No Priority (Öncelik 
Yok) mesajı yanıyor olabilir. Aynı anda sadece bir mod seçin.

c) Klimanın arızasına işaret etmeyen du
rumlar

1)  Sistem çalışmıyor: Klima, uzaktan kuman
dadaki ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 
düğmesine basıldıktan hemen sonra 
çalışmaya başlamaz.

•	 Çalışt ırma lambası  yanarsa,  s istem 
normal koşullarda demektir. Kompresör 
motorunun aşırı yüklenmesini önlemek 
için, klima ON (AÇIK) konuma getiril
dikten 3 dakika sonra çalışmaya başlar.

•	 Çalışma ışığı ve "PREDEF (BUZ 
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ÇÖZME ÖNCESİ) göstergesi (so
ğutma ve ısıtma tipi) veya sadece fan 
göstergesi (sadece soğutma tipi)" ışığı 
yanarsa, bu, ısıtma modelini seçtiğiniz 
anlamına gelir. Daha yeni çalışmaya 
başlarken kompresör başlamadıysa, aşırı 
düşük dış mekan sıcaklığı nedeniyle iç 
mekan ünitesinde "anti cold wind" (so
ğuk üfleme önleyici) koruması görünür.

2)  Soğutma modu sırasında fan moduna 
değişiyor: İç mekan buharlaştırıcının 
donmasını önlemek için, sistem otomatik 
olarak fan moduna değişecek, kısa süre
de de soğutma moduna geri dönecektir.

•	 Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa düştüğünde, 
kompresör kapanır ve iç mekan ünitesi 
fan moduna değişir; sıcaklık yükseldiğin
de kompresör tekrar çalışmaya başlar. 
Isıtma modunda da durum aynıdır.

3)  Üniteden buhar çıkıyor: 
i.  İç mekan ünitesi: Soğutma çalışması 

sırasında nem yüksek olduğunda 
oluşur. İç mekan ünitesinin iç kısmı 
oldukça kontamine hale gelirse, bir 
oda içindeki sıcaklık dağılımı düzen
siz hale gelir. İç mekan ünitesinin 
iç kısmının temizlenmesi gerekir. 
Ünitenin temizliğiyle ilgili detayları 
yetkili servise sorun. Bu işlem nitelikli 
bir servis elemanını gerektirir. 
ii. İç mekan ünitesi, dış mekan ünitesi: 
Buz çözme işleminden sonra sistem 
ısıtma işlemine geçtiğinde oluşur. Buz 
çözme ile oluşan nem buhar haline 
gelir ve dışa atılır.

4)  Soğutma yapan kl ima gürültüsü: 
i. İç mekan ünitesi: Sistem soğut
ma işlemindeyken veya durduğun
da sürekli bir hafif "şşş" sesi duyulur 
.Drenaj pompası (opsiyonel akse
suar) çalışırken bu gürültü duyulur. 
Isıtma işleminden sonra sistem dur

duğund a  "g ı j g ı j "  g ı c ı rdama ses i 
duyulur. Sıcaklık değişiminin neden 
olduğu plast ik  parçalar ın geniş
lemesi ve daralması bu sesi yapar. 
ii. İç mekan ünitesi, dış mekan üni
tesi: Sistem çalışırken sürekli bir ha
fif tıslama sesi duyulur. Bu, hem iç 
mekan hem de dış mekan üniteleri
ne doğru akan soğutma gazı sesidir. 
Başlangıçta veya durdurma işleminden 
ya da buz çözme işleminden hemen 
sonra duyulan bir tıslama sesidir. Bu, 
akışın durmasının veya akışın değişme
sinin neden olduğu soğutma gazı sesidir. 
iii. Dış mekan ünitesi: Çalışma gürültüsü 
tonu değiştiğinde. Bu sesin nedeni fre
kans değişikliğidir.
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Dış mekan ünitesi DSP2 için arıza göstergesi
No Hata kodu Hata veya koruma türü Not

1 E0

Dış mekan ünitesi 
COMM. (İLETİŞİM) 
hatası Sadece ikincil ünitede görünür

2 E1 Faz koruması  

3 E2

İç mekan ünitesinde 
COMM.Error (İLETİŞİM 
Hatası)

İlk çalışmadan sonra 20 dakika 
geçmiştir veya 20 dakikalık ilk 
çalışmadan sonra iç mekan ve dış 
mekan iletişimi 2 dakikadan daha uzun 
süre kesilmiştir

4 E3 -  

5 E4
Dış mekan sıcaklığı 
sensör hatası  

6 E5
Düşük voltaj güç 
koruması  

7 E6 -  

8 E7
Tahliye sıcaklığı sensör 
hatası  

9 E8
Dış mekan ünitesi 
adresleme hatası  

10 E9
EEPROM sistemle 
eşleşemiyor  

11 H0

COMM. (İLETİŞİM) 
hatası (IR341 ve MC-
9S08AC128)  

12 H1

COMM. (İLETİŞİM) 
hatası (0537 ve MC-
9S08AC128)  

13 H2

Dış mekan ünitesi 
adedinin az olması 
hatası Sadece ana ünitede görünür

14 H3

Dış mekan ünitesi 
adedinin fazla olması 
hatası Sadece ana ünitede görünür

15 H4
60 dakikada 3 defa 
modül koruması Tekrar güç açılana kadar düzeltilemez

16 H5
60 dakikada 3 defa P2 
koruması Tekrar güç açılana kadar düzeltilemez

17 H6
100 dakikada 3 defa 
P4 koruması Tekrar güç açılana kadar düzeltilemez

18 H7
İç mekan ünitelerinin 
miktarı eşleşemiyor

İç mekan ünitesi 3 dakikadan daha 
uzun süre kaybolur; ünite adedi dü-
zeltilene kadar düzeltilemez
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No Hata kodu Hata veya koruma türü Not
19 H8 Basınç sensör hatası Hava tahliye basıncı Pc≤0,3MPa

20 H9
60 dakikada 3 defa P9 
koruması Tekrar güç açılana kadar düzeltilemez

21 XHd
NO. X İkincil ünite 
hatası Sadece ana ünitede görünür

22 HC
Dış mekan ünitesi ka-
pasite ayar hatası  

23 P0
İnvertör kompresörü 
üst sıcaklık koruması  

24 P1

Yüksek basınç veya 
İnvertör tahliye sıcaklığı 
koruması  

25 P2 Düşük basınç koruması
60 dakikada 3 defa P2 koruması, H5 
olarak görünecektir

26 P3
İnv. kompresör akımı 
koruması  

27 P4 Tahliye Sıc. Koruması
100 dakikada 3 defa P4 koruması, H6 
olarak görünecektir

28 P5
Yüksek kondansatör 
Sıc. koruması  

29 P7
Fix_1 kompresör akımı 
koruması  

30 P8 -  

31 P9
DC fan modül 
koruması

60 dakikada 3 defa P9 koruması, H9 
olarak görünecektir

32 L0
Kompresör modül 
koruması  

33 L1
DC yolu düşük voltaj 
koruması  

34 L2
DC yolu yüksek voltaj 
koruması  

35 L4
MCE hatası/senkroni-
zasyon/kapalı döngü  

36 L5 Sıfır hız koruması  
37 L7 Faz sıralama hatası  

38 L8
Frekans 15Hz üstünde 
bir kere değişti  

39 L9
Ayarlı ve gerçek fre-
kans: 15Hz üstü  

40 dF
Buz çözme (DSP1:dF, 
DSP2:çalışma frekansı)  

41 d0
Yağ tekrarı (DSP1:dO, 
DSP2:çalışma frekansı)  
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•	 Sorun hala devam ederse, lütfen iletişim 
merkezi veya yetkili servis ile temasa 
geçin.

Zorunlu Soğutma 
Ve Sorgulama
Zorunlu Soğutma
•	 Zorunlu soğutma düğmesine basıldı

ğında (sağdaki tabloya bakın), tüm iç 
mekan ünitesi zorunlu soğutma mo
dunda olacaktır ve üfleme hızı HIGH 
(YÜKSEK) olur.

(DIŞ MEKAN ÜNİTESİ) 
ANA PANO

Sorgulama düğmesi

Zorunlu soğutma düğmesi

CHECK COOL 

Sorgulama

Seri 
Num. Normal görüntüleme Not

1 Dış mekan ünitesi 
adresleme 0,1,2,3

2 Dış mekan ünitesi 
kapasitesi

8, 10, 12, 
14, 16, 18

3 Modüler dış mekan 
ünitesi mikt.

Ana ünite 
için uygun

4 İç mekan ünitelerinin 
miktar ayarı

Ana ünite 
için uygun

5 Dış mekan üniteler-
inin toplam kapasitesi

Kapasite 
gerekliliği

6
İç mekan ünitesi 
kapasitesinin toplam 
gerekliliği

Ana ünite 
için uygun

7
Ana ünitenin dü-
zeltilen kapasitesinin 
toplam gerekliliği

Ana ünite 
için uygun

8 Çalıştırma 0, 2, 3, 4

Seri 
Num. Normal görüntüleme Not

9
Dış mekan ünites-
inin gerçek çalışma 
kapasitesi

Kapasite 
gerekliliği

10 1 fanının hızı  
11 2 fanının hızı  

12 T2/T2B ortalama sıc. Gerçek 
değer

13 T3 boru sıc. Gerçek 
değer

14 T4 ortam sıc. Gerçek 
değer

15 İnvertör kompresörü 
Tahliye Sıc.

Gerçek 
değer

16 Sabit kompresör 
tahliye sıc.

Gerçek 
değer

17 Tp doygunluk Sıc. Gerçek 
değer +30

18 İnvertör kompresörü 
akımı

Gerçek 
değer

19 fixed_1 kompresör 
akımı

Gerçek 
değer

20 EXV 1 açılış derecesi  
21 EXV 2 açılış derecesi  

22 Yüksek basınç
Gerçek 
değer X 
10 MPa

23 İç mekan ünitelerinin 
miktarı

Gerçek 
değer

24 Çalışan iç mekan 
ünitelerinin miktarı

Gerçek 
değer

25 Öncelik modu 0,1,2,3,4

26 Gürültü kontrolü 
modu 0,1,2,3

27 Koruma  
28 DC voltaj  
29 Koruma  

30 Son hata veya ko-
ruma kodu

Hata/
koruma 
olmadan 
8.8.8 
görünür

31 -------- Son kon-
trol
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•	 Görüntü içeriği şu şekildedir:
1) Normal görüntüleme: Standby (bek

leme) modundayken iç mekan ünite 
miktarını gösterir Kapasite gerekliliğini 
alırken, kompresör dönme frekansını 
gösterecektir.

2) Çalıştırma modu: 0—OFF/FAN (KA
PALI/FAN); 2—Cooling (Soğutma); 
3—Heating (Isıtma) (Sadece soğutma 
tipi); 4—Constraint cooling (Zorunlu 
soğutma).

3) Rotasyon hızı: 0fan durur; 1~15: hız sıralı 
olarak artıyor; 15, maks. fan hızıdır.

4) EXV açılış derecesi: Atım sayısı= ekran 
değeri x 8

5) İç mekan ünitesi önceden oluşturulmuş 
mod sınırlaması: 0Isıtma Önceliği 
modu; 1Soğutma Önceliği Modu; 
2Numara 63 ve daha fazlası ilk çalışma 
modu ; 3Sadece ısıtma modunu göste
rir; 4Sadece soğutma modunu gösterir.

6) Gürültü kontrolü modu: 0 Gece sessiz 
modu; 1 sessiz mod; 2süper sessiz mod; 
3sessiz olmayan mod
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Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürünün üzerinde veya bilgi 
etiketinde yer alan bu işaret, 
bu cihazın kullanım ömrünün 
sonunda diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiği
ni belirtmektedir. Kontrol 
edilmeyen atık imhasının 

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını 
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık 
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının 
sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek 
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi 
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve 
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl
mamalıdır.
Cihazı kendiniz sökmeyin. Sistemin sökül
mesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer par
çalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından
ilgili yerel yönetmeliklere göre yapılmalıdır.
Ambalaj bilgisi
•	 Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir 

malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj 
atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın, yerel yönetimin belirttiği am
balaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler
•	 Serin ve sıcak havayı oda içinde tutmak 

için, kapı ve pencereleri mümkün oldu
ğunca kapalı tutun. Aksi takdirde, soğut
ma veya ısıtma performansı düşecek ve 
dış ünite ortamı ısıtmak için daha çok 
çalışma zorunda kalacaktır.

•	 Aşırı soğutmayın veya aşırı ısıtmayın. 
Uygun bir sıcaklık ayarlayın. Bu hem 

sağlığınız için iyi değildir, hem de cihazın 
aşırı çalışmasına ve fazla elektrik sarfiya
tına neden olur.

•	 Hava çıkış panjurunu ile havanın çıkış 
yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve 
hava akımının oda içinde homojen olarak 
dağılmasını sağlayın.   

•	 Hava girişi ve çıkışının tıkanmadığından 
emin olun; aksi takdirde klimanın per
formansı düşebilir veya klima durabilir.

•	 Düzenli olarak bakımını yetkili servise 
yaptırın.



Üretim Yeri:
Çin

Üretici/İthalatçı Firma
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 
34394 Şişli/ İSTANBULTÜRKİYE
Tel : 8502224860
Eposta: vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek

Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış be
delinden indirim isteme,seçimlik haklarından 
birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme,seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı 
kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlük
leri beraberinde getirecek olması hâlinde 
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini 
kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
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850 222 48 60



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi 
için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Üretici/ İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/
İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: 8502224860
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

850 222 48 60


