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1. AMAÇ: Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; ofis çalışanlarının olası tehlike ve risklere karşı
almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde
çalışmalarını sağlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat tüm ofis çalışanlarını kapsar.
3. UYGULAMA:
Çalıştırma Öncesi
•
•
•
•
•

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

Kullanım
•
•

•
•
•
•

Cihazı şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın.
Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. İnsanları,
hayvanları veya bitkileri kesinlikle klimadan çıkan sıcak veya soğuk havaya doğrudan
maruz bırakmayın. Havanın yönünü, insanlara doğrudan üflemeyecek şekilde ayarlayın.
Uzun süre soğuk havaya maruz kalmayın. Bu durum fiziksel ve sağlık sorunlarına neden
olacaktır.
Camları ve kapıları kapatın aksi takdirde, soğutma veya ısıtma performansı düşecektir.
Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın. Cihaz, diğer ısı yayan aygıtlar
ile birlikte kullanıldığında, oksijen azlığı olasılığından dolayı odayı iyice havalandırın.
Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına bir şey sokmayın, iç ünite fanı hasar
görebilir ve yaralanabilirsiniz.
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Temizlik ve Bakım
•
•
•

Filtreyi sökerken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarlara temas
edilmesi halinde yaralanmalar meydana gelebilir.
Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya maruz kalması durumunda
izolasyon zarar görebilir, bu da elektrik çarpmasına yol açabilir.
Üniteyi temizlemeye başlamadan önce, ilk olarak gücü kesin ve devre kesiciyi kapatın.

Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaya ıslak elle dokunmayın, çalıştırmayın, tamir etmeyin. İhmal ederseniz elektrik
çarpması veya üründe hasara sebep olabilir.
Ürünün ve güç kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan
yayılabilecek aşırı ısı, ürünün plastik parçalarında erimeye neden olabilir
Elektrikler kesildiğinde veya fırtına durumunda fişi prizden çekin. Bunu ihmal etmek
yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Cihazdan tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle
karşılaşabilirsiniz.
Cihazı hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın.
Cihazı ocak vb. cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.
Cihazı durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyin. Tesisatınızın
sigortası atabilir.
Çalışır durumda iken, üründeki hava giriş-çıkış menfezlerinin ve dış ünitenin üzerini
örtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayın.
Klimanızı besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Kabloda oluşabilecek herhangi bir
hasarda elektrik çarpabilir.
Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa ürünü uzun süre çalışır halde
bırakmayın.
Cihazı, teknik özelliklerine uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik
şebekesine bağlayın.
Şebeke geriliminin ürüne uygun olduğundan emin olun.
Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Kabloda oluşabilecek herhangi bir hasar
elektrik çarpmasına neden olabilir.
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•
•
•
•
•

Cihazda soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici
aletler kullanarak zarar vermeyin.
Ürün çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya başka
bir cismi sokmayın. İç kısımda bulunan fanlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ürünün bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı ve klimayı
kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı tekrar çalıştırmayın.
Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları suyla temas
ettiyse ürünü kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
Üründen garip bir ses, duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatın ve Yetkili Servisi
arayın.
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