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Kullanım klavuzunu okuyunuz. 
Bu kullanım klavuzunda cihazınızın kullanımı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Bazı 
küçük temizlik ve bakım ile cihazınızı daha uzun süre kullanabilir, zaman ve para 
tasarrufunda bulunabilirsiniz. 
Bu ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak 
üzere bu kılavuzu lütfen muhafaza edin.
 
Cihazınızda oluşabilecek bazı sorunları çözmek için klavuzu okuyunuz. Klavuzu 
okumak suretiyle bazı sorunları kolayca çözebilicek ve gereksiz servis çağırma 
ihtiyacınız olmayacaktır. 

 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

•	Bu cihaz 15 yaşından büyük ve sağlıklı kişilerin kullanımı için uygundur. 15 
yaşından küçüklerin, psikolojik durumu sağlıklı olmayan, fiziksel, duygusal ve 
zihinsel yetenekleri yerinde olmayan kişilerin kullanımına uygun değildir. 

•	15 yaşından küçüklerin, psikolojik durumu sağlıklı olmayan, fiziksel, duygusal 
ve zihinsel yetenekleri yerinde olmayan kişiler velilerinin kontrolünde 
kullanabilirler.

•	Çocukların cihaz ile oynamadığından emin olunuz.
•	Elektrik kablosunun sağlıklı bir şekilde takıldığından emin olun. 
•	   Elektrik kablosunda hasar veya kırılma var ise uzman bir teknisyen tarafından 

değiştirilmelidir.   
•	Banyo veya çamaşır odası gibi ıslak zeminde kullanılmamalıdır. 
•	Cihaz elektrikli ısıtıcı veya yanıcı maddelerden en az 1 metre uzakta 

bulundurulmalıdır. 
•	 Tamir ve bakım için Yetkili Teknik Servisimize müracaat ediniz. 
•	Cihaz montajı için Yetkili Teknik Servisimize müracaat ediniz.

Bu kullanım klavuzunda cihazınızın kullanımı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Bazı 
küçük temizlik ve bakım ile cihazınızı daha uzun süre kullanabilir, zaman ve para 
tasarrufunda bulunabilirsiniz. 
Bu ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere 
bu kılavuzu lütfen muhafaza edin.
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AÇIKLAMA

Cihaz geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek bertaraf edilmelidir. 

Normal ev atığı olarak değerlendirilmemelidir. 

Bu ürünün kullanım ömrü dolduktan sonra geri dönüşüme verilmeksizin normal 
çöp olarak atılması, doğal hayata, bitkilere ve tüm canlılara zarar verecektir. 
Cihazın kullanım ömrü dolduğunda cihazınızı lütfen geri dönüşüm tesislerine 
teslim ediniz. 
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GÜVENLİK UYARILARI   

Güvenlik Uyrarıları
Cihazı kullanan kişilerin  aşağıdaki kurallara uymaları gerekmektedir. Bu kurallara 
uyulmaması maddi hasarlara ve kullanıcılara ciddi zararlara sebep olabilir. 

Çalışma şartları:
Klima cihazı aşağıda belirtilen sıcaklık aralıklarında çalıştırılmalıdır:

Pencere kiti montajı için önerilen parçalar: 
1. Tornavida
2. Masura veya cetvel
3. Bıçak veya makas
4. Testere   

MODE ODA ISISI
COOL / SOĞUTMA 17°C(62°F)~35°C(95°F)
DRY / NEM ALMA 13°C(55°F)~35°C(95°F)
HEAT / ISITMA 5°C(41°F)~30°C(88°F)

•	Cihaz su ve diğer sıvılardan korunmalıdır. 
Cihazın ıslak zeminlerde kullanımı sakıncalıdır. 
Kullanılmamalıdır. Cihaz derhal su kaynağından 
uzaklaştırılmalıdır. 

•	Cihaz her zaman dik konumda olmalıdır. Zemini 
düz bir yerde çalıştırılmalıdır. Taşıma esnasında 
da dik olarak taşınmalıdır. 

•	Kullanılmadığında cihazı tamamen kapatın.  
•	Mutlaka tamir, bakım ve onarım için yetkili 

servise müracaat edin. 
•	Elektrik kablosu hasarlı veya zarar görmüş ise 

yetkili bir elektrik teknisyeninden yardım alın. 
•	Cihaz duvarlardan, mobilyalardan ve perdelerden 

en az 30 cm. uzakta bulundurulmalıdır. 
•	Cihaz kullanım esnasında alarm çaldı ise , cihazı 

kapatın elektrik fişini çekin. 

•	Oda büyüklüğüne göre tavsiye edilen kapasitedeki cihazı kullanınız.
•	Duvar, mobilya ve perdelerin cihazın hava akımını engellemediğinden emin olun. 
•	Aşırı sıcak havalarda güneşliklerinizi kapalı tutun. 
•	Cihazın filtrelerini temiz tutun. 
•	Cihaz çalışırken pencereler kapalı tutulmalıdır. 

•	Banyo veya çamaşır odası gibi ıslak zeminlerde 
klimanızı çalıştırmayın.

•	 Islak veya nemli eller ile, çıplak ayak ile cihaza 
dokunmayın.

•	Cihaz kontrol panelindeki tuşlara parmaklarınızla 
basın. Herhangi bir cisim kullanmayın.

•	Cihazın parçalarını ve kapaklarını açmayın. Eğer 
cihaz düşmüş veya hasar görmüş ise cihazı 
kullanmayın. Yetkili Teknik servise müracaat edin. 

•	CIhazı çalıştırmak veya kapatmak için fişi 
kullanmayın. 

•	Sürekli cihazın kumandasını veya kontrol 
panelindeki tuşları kullanın. 

•	Cihazın hava giriş ve çıkış ızgaralarını kapatmayın. 
Cihaz temizliği için benzin, alkol vs. kimyasal 
maddeler kullanmayın.

•	Çocukların cihazı kullanmasına müsade etmeyin. 
•	Cihazı kullanım klavuzunda belirtilen fonksiyonları 

için kullanın.

Sürekli yapın

Enerji güvenliği ve tasarrufu

Asla yapmayın
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PARÇA TANIMLARI

NOTE: Opsiyonel parçalar ( ), bazı modellerde olmayabilir.
Cihazı çalıştırmadan önce bütün parçaların mevcut olduğundan ve yerlerine montajının 
yapıldığından emin olun. .
NOT: Bu klavuzdaki tüm resimler açıklama amaçlı kullanılmıştır. Klima modeline göre 
değişiklik gösterebilir. 

UYARI   Güvenliğiniz için;
Cihazın yakınında benzin, gaz ve diğer yanıcı sıvıları bulundurmayın. 
Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için uzatma kablosu, adaptor veya herhangi 
bir ek kullanmayın.

UYARI  Elektrik ile ilgili bilgiler;
Tercih ettiğiniz elektrik bağlantısının cihazın kapasitesi için uygun olduğundan emin 
olun. Bu bilgileri cihazın arkasında bulunan plakada bulabilirsiniz. 
Cihazın topraklı hatta bağlandığından emin olun. Elektrik kaçağı ve yangın tehlikesine 
karşı topraklama çok önemlidir. .
Cihaza gecikmeli sigorta veya devre kesici takılmalıdır. Enerji kablosu sigortaya bağlı 
değil ise elektrikçinizden yardım isteyiniz.
Cihaz kurulumu tamamlandıktan sonra elektrik fişi prize takılabilir. 

Pencere montaj kiti ve civata

Hava çıkış hortumu
A ve B adaptörü

1 takım

veya

Adaptor A Duvar çıkış (  ) 1 takım

Adaptor B (yuvarlak ağızlı)( ) 1 takım

Dübel 3 parça

Uzaktan kumanda ve pil 1 parça

Tahliye hortumu ( ) ve tahliye hor-
tumu  adaptor ( )

1 parça

Ahşap vida ( ) 4 parça

Parçalar

PARÇALAR : ADET :PARÇA İSİMLERİ :
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PARÇA TANIMLARI

PARÇALARIN İSİMLERİ
ÖN KISIM

ARKA KISIM

Resim 1

Kumanda paneli

Ayak

Taşıma kolu
(iki tarafta)

Drenaj / Su çıkışı (Sadece Heat Pump 
modellerde)

Enerji kablosu sarma aperatı (Sadece 
cihaz taşınırken kullanılır)

 Enerji Fişi Soketi (Sadece cihaz 
Taşınırken kullanılır.)
Alt Hava Filtresi
(Izgaranın altında)
Alt Hava Girişi

Drenaj / Su çıkışı

Üst Hava Filtresi (Izgaranın altında)

Hava Çıkışı

Enerji kablosu çıkışı

Alt drenaj tavası

Üst hava Girişi

Yatay Hava Üfleme Panjuru
(Otomatik olarak çalışmaktadır.)

Resim 2
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KLİMA EKRAN ÖZELLİKLERİ

Resim 3

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ KULLANIM TALİMATLARI
Cihazı kullanmaya başlamadan önce , kullanım klavuzunu dikkatlice inceleyip, cihazın 
kontrol paneli, Kumanda ve tüm özelliklerini iyice tanıyın. 
Cihaz, üzerinde bulunan kontrol panelinden veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. 
NOT: Bu kullanım klavuzu, Kumanda kullanım bilgilerini içermez. Kumanda kullanım 
klavuzu paketin içindedir. 

NOT: Bazı modellerde SLEEP/UYKU tuşu ECO olarak kullanılmıştır.

POWER (ON / OFF) tuşu
Power tuşu cihazı açma ve kapama için kullanılır.

MODE (Çalışma Ayarı) seçme tuşu
Bu tuş ile çalışma modunu seçebilirsiniz.
Her dokunuşta farklı bir mod seçilmiş olur. 
AUTO(Otomatik), COOL(Soğutma), DRY (Nem Alma), 
FAN(Fan) ve HEAT (Isıtma) Mod gösterge ışığı her 
modda farklı renkte yanmaktadır.

TIMER (Zaman Ayarlama) tuşu
Cihazın otomatik olarak çalışması ve otomatik olarak 
kapanması istenildiğinde bu tuş ile gerekli ayar 
yapılabilir.  Otomatik açma ve kapama ayarlarında 
gösterge ekranındaki ışık farklı renklerde yanmaktadır. 

SWING tuşu
(Otomatik hareket özelliği olan modeler için 
geçerlidir.)
Bu tuş cihaz açık iken üfleme panjurunun otomatik 
olarak hareket etmesini sağlar. 

LED ekranı

Isı derecesini “°C” veya

“°F” olarak ve otomatik zaman ayarını gösterir.
Nem alma ve Fan modunda çalışırkenoda ısı 
derecesini gösterir.

UP ( + ) ve DOWN( - ) Tuşu Cihazın ısı derecesini 
artırmak ve azaltmak için kullanılır. Her dokunuşta 
1°C / 2°F(veya 1°F) değişmektedir. 17°C / 62°F ile 
30°C/88 F (or 86°F) arasında derece ayarı veya 0~24 
arası zaman ayarı yapmak için kullanılmaktadır.
NOT: Kumanda ekranında derece Fahrenheit (F) veya 
Celsius(C) olarak gösterilmektedir.Değiştirmek için Up 
ve Down tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutun.

SLEEP/ECO tuşu
SLEEP/ECO(UYKU / EKONOMİK) konumda çalıştır-
mak için kullanılır.
FAN/ION tuşu (ION Opsiyoneldir.) Fan Hızını control 
eder. Fan hızını 4 farklı hızda ayarlamak için bu tuşa 
basınız. –LOW (yavaş), MED (Orta), HI (Yüksek) ve 
AUTO(Otomatik). Fan hızı gösterge ışığı AUTO dışında 
farklı renklerde yanar.  Otomatik Fan hızı şeçildiğinde 
bütün göstergeler koyu renkte olacaktır.

NOT: Bu tuşa 3 saniye sürekli bastığınızda İonizer 
özelliği devreye girecektir. İon jeneratörü havada 
bulunan polen ve tozları imha eder. .İonizer özelliğini 
devre dışı bırakmak için 3 saniye bu tuşa basınız.

KLİMA OPERASYON PANELİ
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KLİMA EKRAN ÖZELLİKLERİ

Hata ve Koruma kodları: 
E1- Oda ısı sensörü arızası  
Yetkili servise müracaat ediniz.
E2-  Evaparatör ısı sensörü arızası- 
Yetkili servise müracaat ediniz.
E3-  Kondenser ısı sensörü arızası-  
Yetkili servise müracaat ediniz.
E4-  Gösterge paneli iletişim hatası- 
Yetkili servise müracaat ediniz.
P1-  Su drenaj tavası dolu. –Su drenaj tavasını 
dikkatlice yerinden çıkarıp boşaltınız. Tekrar yer-
ine takınız. Sorun devam ediyorsa Yetkili servise 
müracaat ediniz.

9  FOLLOW ME / Beni takip et özelliği 
(opsiyonel)
Beni takip et ayarını çalıştırmak için bu tuşa 
basın. Kumanda iç üniteye her 3 dakikada 
bir sinyal gönderecektir. 7 dakika boyunca 
kumandadan klimaya sinyal gitmediğinde 
otomatik olarak bu fonksiyon devre dışı 
kalacaktır.

POWER MANAGEMENT / Enerji Yönetim 
tuşu
Cihaz soğutma modunda ortam ısısının daha 
altında , Isıtma modunda ortam ısısının daha 
üzerinde çalışmak üzere ayarlandığı zaman 
bu özellik devreye girecektir. Komprosör 
ve fan motorları duracak ve POWER ışığı 
yanacaktır. Cihaz Isı ayarları yenilendiğinde 
otomatik olarak ışık sönecek, komprosör ve 
fan motorları devreye girecektir.  Komprosör ve 
fan motorları devreye girdiğinde POWER ışığı 
kapanacaktır. 

HEAT / ISITMA Modunda çalıştırma
 - “HEAT” işaretini kumanda ekranında  görünceye 
kadar “MODE” tuşuna birkaç kez basın.

 - Oda ısısını ayarlamak için aşağı ve yukarı oklarını 
kullanın. Cihaz ısı aralığı 17°C-30°C/62°F-88°F (or 
86°F). Arasındadır. 

 - Fan üfleme hızını ayarlamak için “FAN SPEED”   
tuşuna basınız. 

DRY / NEM ALMA Modunda çalıştırma
 - “DRY” işaretini kumanda ekranında görünceye 
kadar “MODE” turşuna bir kaç kez basınız. 

 - DRY / Nem alma modunda çalışırken fan hız ayarı 
yapamazsınız. Cihaz otomatik olarak fan hızını LOW 
/ Yavaş konumunda ayarlar ve çalışır. 

 - Cihaz Nem alma modunda çalışırken kapı ve 
pencereleri kapalı tutun. 

 - Cihaz Nem alma modunda çalışırken boruyu 
pencereye koymayın. 

AUTO / OTOMATİK Modda çalışma
 - AUTO / OTOMATİK modda ayarladığınızda , cihaz 
iç ortam ısısını ölçerek otomatik olarak soğutma, 
ısıtma veya fan konumunda çalışacaktır. 

 - Cihaz otomatik olarak istediğini değerlerde 
çalışmaya devam edecektir. 

 - AUTO / otomatik modda cihaz fan hızı ayarı 
yapamazsınız. 

NOT: AUTO modunda çalışırken AUTO ve normal 
çalışma ışıkları yanar. 

FAN Modunda çalışma
 - “FAN “ işaretini kumanda ekranında görünceye 
kadar “MODE” tuşuna bir kaç kez basın.

 - “FAN SPEED” tuşuna basarak fan hızını ayarlayın. 
 -  Fan modunda çalışırken ısı ayarı yapılamamaktadır. 
 - Cihaz Nem alma modunda çalışırken boruyu 
pencereye koymayın.

TIMER / ZAMAN AYARLI çalışma
 - Cihaz açık iken, cihazı otomatik olarak kapatmak 
için TIMER tuşuna basınız. Kumanda ekranında  
TIMER OFF işareti görünecektir. 

 - UP veya  DOWN tuşlarına basarak zaman ayarı 
yapınız. Tekrar TIMER tuşuna 5 saniye sure ile 
bastığınızda Otomatik olarak çalışma işareti TIMER

 - ON görünecektir. up veya down tuşlarına basarak 
otomatik çalışma zaman ayarı yapabilirsiniz.

Çalıştırma klavuzu
COOL / SOĞUTMA Modunda çalıştırma
 - COOL işaretini kumanda ekranında 
görünceye kadar MODE tuşuna bir kaç kez 
basın. 

 - Oda ısısını ayarlamak için aşağı ve 
yukarı oklarını kullanın. Cihaz ısı aralığı 
17°C-30°C/62°F-88°F (or 86°F). Arasındadır. 

 - Fan üfleme hızını ayarlamak için “FAN 
SPEED”   tuşuna basınız. 
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KULLANMA TALİMATLARI

 - Cihaz kapalı iken TIMER tuşuna bastığınızda 
otomatik çalışma zaman  ayarı yapabilirsiniz. 
TIMER tuşuna 5 saniye sure ile bastığınızda 
otomatik kapanma zaman ayarı yapabilirsi,niz. 

 - UP veya DOWN tuşlarına basarak 
 - Otomatik çalışma veya kapatma zamanı ayarı 
yapabilirsiniz. 

 - İlk 5 saniyede yeni bir ayar yapılmaz ise cihaz 
önceki ayarlarında çalışmaya devam edecektir. 

 - Zaman ayarı 0.0 olduğunda cihaz otomatik 
olarak kapanacaktır. 

 - Cihazda  (E1,E2,E3 veya E4) arızaları 
oluştuğundan cihaz otomatik programı da iptal 
edecektir

SLEEP/ECO (UYKU/EKONOMİK) çalıştırma
Bu tuşa basıldığında,Cihaz her 30 dakikada bir 
Soğutma modunda 1°C/2°F derecesini artırarak, 
Isıtma modunda 1°C/2°F  derecesini azaltarak 
çalışacaktır. 
Cihaz 30 dakikada bir değerlerini yenileyecektir. 
7 saat süreyle bu modda çalışacaktır. 7 saat sonra 
bu fonksiyon devre dışı bırakılacak ve cihaz ilk 
ayarında çalışmaya devam edecektir. 

NOT: SLEEP / ECO özelliği FAN ve DRY mod-
larında çalışmamaktadır. 

Auto-Restart /Otomatik Tekrar başlama 
(Bazı modellerde)
Eğer beklenmedik bir şekilde elektrik kesilirse, 
elektrik tekrar geldiğinde cihaz önceki ayarları ile 
çalışmaya aynen devam edecektir.  

Çalışmaya devam etmeden önce 3 dakika 
bekleyin. 
Cihaz elektrik gidip geldiğinde önceki ayarlarında 
tekrar çalışmaya başlamadan önce 3 dakika kor-
uma ve kontrol için bekleyecektir.  3 dakika sonra 
cihaz otomatik olarak çalışacaktır. 

Hava Üfleme Yönünün ayarlanması
 - Hava üfleme panjuru otomatik olarak ayarlanabil-
mektedir .

 - Hava üfleme yönü otomatik ayarlanabilir. 
    (Resim 4):
 - Enerji ON /açık konumda iken panjur tamamen 
açılabilir.  

 - SWING tuşuna bastığınızda panjur otomatik 
olarak aşağı – yukarı hareket edecektir. 

 - Lütfen panjuru el ile hareket ettirmeye 
çalışmayınız.

Resim 4

Otomatik salınım
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 KURULUM BİLGİLERİ

KURULUM BİLGİLERİ
Cihazın Konumu

•	Klima gürültü ve titreşimini en az seviyeye indirmek 
için sert ve düzgün bir zemine yerleştirilmelidir. 
Zemin düz, pürüzsüz ve sağlam olmalıdır. 
Düz olmayan, meyilli ve bozuk zeminde cihazı 
çalıştırmayın. 

•	Cihaz topraklı bir elektrik hattına direk 
bağlanabilecek bir konumda olmalıdır.

•	Cihazın etrafında cihaza hava giriş ve çıkışını 
engelleyecek herhangi bir engel bulunmamalıdır.

•	Cihazın verimli çalışması için cihaz ile duvar 
arasında 100 cm (1 mt.) mesafe bulundurulmalıdır. 

Pencere kitinin montajı
Montaj boruları isteğe bağlı olarak aralıkları uzatılabilir 
ya da kısaltılabilir. Ancak boruların en asgari seviyede 
monte edilmesi tavsiye edilir. Cihazınız en iyi dikey ve 
yatay standartlarda dizayn edilmiştir. Buna rağmen 
bazı modellerin montajı dikkatle yapılmalıdır. Pencere 
açıklığı için lütfen figüre bakınız. (Resim 7 ve  Resim. 
7a)

Not: Pencere kiti, evinizin penceresine uygun 
değil ise; pencere veya duvarda bir delik açmak 
gerekmektedir. 

Dikey Pencere

Yatay 
Pencere

Kayar Pencere kiti 
Minimum:67.5cm(2.22ft). 
Maxmum:123cm(4.04ft).

Kayar Pencere Kiti

Kızak

Window Slider Kit 
Minimum:67.5cm(2.22ft). 
Maxmum:123cm(4.04ft).

Resim 6

Resim 7

Resim 7a

Resim 5
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Montaj Talimatları (Opsiyonel)

Hava Çıkış Hortumu Bağlantısı:
Hava Çıkış Hortumu cihazın kullanım moduna gore 
takılmalı veya çıkarılmalıdır .

1. Hava çıkış adaptörleri için Resim 16a ve resim 
16b yi inceleyin.  Pencere kiti montajı yukarıda 
anlatılmıştır. 

2. Hava çıkış hortumunun yuvarlak çıkış bacasına ve 
kancaya montajı için Resim 17’ye bakın. 

Hava çıkış Hortumu duvara monte 
edilebilir.
1. (A adaptor, vidalar ve duvara monte edilecek 

yuvarlak kapak olmadan duvar delinmemelidir). 
Duvarda yuvarlak bir delik açınız. A adaptörünü 
duvarın içine yerleştirin.  4 adet vidayı kullanarak 
sabitleyin. (Resim 18 inceleyin)

2. Hava Çıkış Hortumunu duvardaki A adaptörüne 
takın.

Not:
Cihaz kullanılmadığında duvardaki adaptor kapağını 
kapalı tutunuz. .
Açılabilir hava çıkış hortumu katlanmamalıdır. 
Sıkıştırılmamalıdır. Hava çıkışı ile cihaz arasındaki 
mesafe mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Fakat her 
durumda en az 1 mt mesafe bulunmalıdır. 

ÖNEMLİ
HAVA ÇIKIŞ HORTUMU KESİNLİKLE DÜZ 
OLMALIDIR. EĞİMLİ OLMAMALIDIR. (Resim19)

 UYARI:
Klimanın etrafında hava çıkışını engelleyecek herhangi 
bir şey olmamalıdır. 

COOL(Soğutma), HEAT(Isıtma) veya AUTO 
(Otomatik) modda 

Takılı 
olmalıdır

FAN (Fan) ,DEHUMIDIIFY (Nem Alma) veya 
HEAT ELECTRICAL (Elektrikli Isıtma)

Çıkarılmalıdır

Resim 16a

Resim 17

Resim 18

Resim 19

Yuvarlak Bağlantı Yeri

Adaptor A 

Adaptor 
cap

Kanca

Resim 16b
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Su drenaj hattı:

 - Nem alma konumunda çalışırken cihazın 

arkasında bulunan üst tahliye tıpasını çıkarın.  

¾ ebatlarında bir hortum bağlayarak suyu 

tahliye edin. Resim 20a’ ya bakın.

 - Isıtma modunda cihazın altında bulunan alt 

tahliye tıpasını çıkarın ¾ bir hortum takın ve 

suyu bina giderine bağlayın. 

NOT: 

•	Hortumun sağlam olduğundan, bağlantının 

tam yapıldığından ve sızıntı olmadığından 

emin olun. 

•	Takılan hortumun düz ve sağlam olduğundan, 

önünün tıkalı olmadığından, suyun akma 

yönünün aşağı doğru olduğundan  emin olun. 

(Resim 20a,20b,21a). inceleyiniz. Resim 21b 

de görüldüğü gibi yapmayın. 

Cihazın Alt su tepsisindeki su belirli bir seviyeye 

yükseldiğinde cihaz 8 kez ‘bip’ sinyali verir. 

Ekranda ‘P1’ hatası gösterir ve nem alma 

işlemini durdurur. Bununla birlikte fan motoru 

çalışmaya devam eder. Bu normal bir durumdur. 

Dikkatli bir şekilde cihazı su tahliyesi 

yapabileceğiniz bir yere görürün ve alt tahliye 

tıpasını açın suyu boşaltın. (Resim 22). Alt 

tahliye tıpasını yerine taktığınızda “P1” işareti 

kaybolacak, cihaz eski çalışma ayarlarında 

çalışmaya devam edecektir. Eğer hata kodu 

devam ederse lütfen servise müracaat ediniz. 

NOT: Cihazı kullanmadan önce alt tahliye 

tıpasının tam olarak takıldığından emin olun.

Sürekli tayliye 
hortumu

Sürekli tayliye 
hortumu

Su tahliye 
adaptörü

Su tahliye 
adaptor 

Tahliye hortumu 

Resim 20a

Resim 20b

Resim 21b

Resim 22

Üst drenaj tıpası

Alt drenaj tıpası
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BAKIM VE ONARIM

BAKIM VE ONARIM

ÖNEMLİ :
1. CİHAZI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ELEKTRİK 

FİŞİNİN TAKILI OLMAMASINA DİKKAT EDİNİZ
2. TEMİZLİK YAPARKEN GAZ, TİNER VEYA DİGER 

KİMYASALLARI KULLANMAYINIZ
3. CİHAZI MUSLUK ALTINDA YA DA HORTUMLA 

YIKAMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE CİHAZIN 
ELEKTİRİK TESISATI ZARAR GOREBİLİR.

4. ENERJİ KABLOSU HASAR GORMÜŞ İSE 
SERVİS YETKİLİLERİNİ ARAYARAK YARDIM 
İSTEYİN.

1.  Hava filtresi
 - Cihazın sağlıklı çalışması için en az 2 haftada bir 

cihazın toz filtrelerini temizleyin.
 - Cihazda iki filtre vardır. 
 - Önce üst filtreyi çıkarın, temizleyip yerine takın. 

(Resim23),sonra alt filtreyi çıkarıp, temizleyin ve 
yerine takın. (Resim 23)

 - Temizlik
 - Filtreleri ılık suda hafifçe suya daldırarak 

bastırmadan yıkayın. Su ısısı 40°C/104°F 
olmalıdır.doğal temizleyiciler kullanınız.. 
Durulayın ve gölgeli bir yerde kurutun..

 - Montajı
 - Üst filtreyi yerine takı. Sonra alt filtreyi takıp 

vidalayın. (Resim 24)

 - 2.  Cihazın dış panel temizliği için;
 - Cihazın dış panel temizliği için doğal deterjan 

ve tüy bırakmayan bez kullanınız. Sonra kuru bir 
bez ile kurulayınız. 

 - 3.  Cihaz uzun bir sure kullanılmayacak ise; 
 - Cihazın arkasındaki fişi çıkarın. Su tankını 

boşaltın. .
 - Cihazı yarım gün fan modunda çalıştırın. 
 - Cihazı durdurun, fişini çekin, kabloyu toplayın. 
 - Uzaktan kumandanın pillerini çıkarın. 
 - Hava filtrelerini çıkarın, temizleyin ve tekrar 

yerine takın.

ÜST FİLTRE
(Çıkarılabilir)

Üst filtre
(Montajı)

kopça

Enerji 
kablosu

Enerji kablo 
soketi

Alt hava 
filtresini 
çıkarın.

Alt hava 
filtreyi takın 
vidalayın

Resim 23

Resim 24

Resim 25
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ARIZA GİDERME

ARIZALAR MUHTEMEL NEDENLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.ON/OFF tuşuna 
basıldığında cihaz 
çalışmıyor

- Dijital ekranda P1 hatası 
veriyor

Suyu tahliye edip tıpayı 
yerine takın.

- Soğutma modunda iç 
ortam ısısı, cihaza verilen 
ısı değerinden daha 
düşüktür.

Isı değerlerini tekrar 
ayarlayın.

2. Yeterince soğutmuyor

-  Kapı ve pencereler 
kapalı değildir.

Bütün pencereleri ve kapıyı 
kapatın.

-  Odada başka bir ısıtıcı 
vardır

Mümkünse ısıtıcıyı odadan 
dışarı çıkarın. 

-  Hava çıkış hortumu 
takılı değildir. Kapalı veya 
tıkalıdır.

Hava çıkış kitini yerine 
takın. Çıkışının açık 
olduğundan emin olun.

-  Sıcaklık değerleri çok 
yüksektir. 

Sıcaklık değerlerini 
düşürün.

-  Hava filtresi kirli ve 
tıkalıdır. 

Hava filtrelerini temizleyin.

4. Aşırı Gürültü ve titreşim 
var.

-  Cihazın zemini yeterince 
düz değildir. .

Mümkünse cihazı zemini 
düz bir yere taşıyın.

5. Su sesi var.
- Klimanın içinden gaz akış 
sesi geliyordur. 

Bu normaldir.

6. Isıtma modunda Güç 
Kapanıyor.

- Sıcaklık koruma 
fonksiyonu. Sıcaklık 70 
derece üzerine çıktığında 
cihaz otomatik olarak 
kapanacaktır.

Cihaz ısısı düştüğünde 
tekrar çalışacaktır.
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