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Şirketin sürekli ürün gelişimi politikası doğrultusunda, bu cihazın estetik ve boyutsal
özellikleri, teknik verileri ve aksesuarları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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TESİSATÇI İÇİN GÜVENLİK KURALLARI VE TAVSİYELERİ
Cihazın kurulumunu yapmadan ve cihazı
kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz.

Cihazı yanıcı maddeler (alkol, vb.) ya da
basınçlı kaplara (örneğin sprey kutuları)
50 santimden daha yakın bir mesafede
kurmayınız.

İç ve dış ünitelerin kurulumu esnasında
çocukları çalışma alanından uzak tutunuz.
Öngörülemeyen kazalar meydana
gelebilir.

Cihazın havalandırma imkanı bulunmayan
yerlerde kullanılıyor olması halinde, soğutucu
gaza dair herhangi kaçağın ortamda kalarak
yangın tehlikesi yaratmasını önlemek için
önlem alınmalıdır.

Dış ünitenin taban kısmının sıkıca
sabitlenmiş olduğundan emin olun.
Soğutucu sistemin içine hava girişi
olmadığından emin olun ve klimayı
hareket ettirirken soğutucu sıvı kaçağı
olup olmadığını kontrol edin.

Paketleme malzemeleri geridönüşümlü olup,
ayrı çöp kutularına atılmaları gerekmektedir.
Klimayı hizmet süresinin sonunda ortadan
kaldırılmak üzere özel bir atık toplama
merkezine teslim ediniz.

Klima kurulumunun ardından cihazı test
etmek için çalıştırın ve çalışma verilerini
kaydedin.

Klimayı yalnızca bu kitapçıkta verilen
talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu
talimatların olası her durum ve koşulu
kapsamaları amaçlanmamıştır, dolayısıyla
bütün elektrikli ev tipi cihazlarda olduğu
gibi, cihazın kurulum, çalıştırılma ve bakım
işlemleri gerçekleştirilen daima sağduyulu ve
dikkatle hareket edilmesi tavsiye edilir.

Dahili kontrol ünitesinde kurulu bulunan
sigortanın anma değerleri T 5A / 250V’tur.
Kullanıcının iç ünite için maksimum giriş
akımına uygun kapasiteli bir sigorta ya da
diğer aşırı yük koruma cihazı ile koruma
sağlaması gerekmektedir.

Cihazın kurulumu ulusal düzenlemeler
uyarınca gerçekleştirilmelidir.

Şebeke geriliminin anma değer
plakasında belirtilen değer ile uyumlu
olduğundan emin olun. Şalter ya da
elektrik kablosunu temiz tutun. Yetersiz
temas nedeniyle elektrik şoku ya da
yangın riskini ortadan kaldırmak için
elektrik fişini prize doğru şekilde ve sıkıca
yerleştirerek takın.

Bağlantı uçlarına erişilmeden önce tüm
güç devrelerinin güç kaynağı ile bağlantıları
kesilmelidir.
Cihazın kurulumu ulusal elektrik
tesisatı yönetmeliklerine uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.

Prizin elektrik fişine uygun olup
olmadığınu kontrol edin, değilse prizi
değiştirin.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve
fiziksel, duyusal ve zihinsel becerileri kısıtlı
veya cihaza dair tecrübe ve bilgi eksikliği
olan, ancak cihazın güvenli kullanımına
dair kendilerine bilgi verilmiş, cihaza
dair tehlikeleri anlayabilen ve yanlarında
refakatçi bulunan kişiler tarafından
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı
işlemleri çocuklar tarafından yanlarında
refakatçi olmadan esinlikle yapılmamalıdır.

Bu cihaza aşırı gerilim kategori III
koşulları altında tam ayırma sağlayan,
tüm kutuplarda kontak ayrımlı, şebeke
beslemesinin kesilmesini sağlayan bir
cihaz monte edilmeli ve bu ayırıcı cihaz
tümleşik olmalıdır.
Klimanın kurulumu konusunda uzman ya
da vasıflı kişilerce gerçekleştirilmelidir
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KULLANICI İÇİN GÜVENLİK KURALLARI VE TAVSİYELERİ
Cihazı kendi başınıza kurmaya kalkışmayınız;
daima konusunda uzman teknik personelle
irtibat kurunuz.
Temizlik ve bakım işlemlerinin konusunda
uzman teknik personel tarafından
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her halükarda,
herhangi bir temizlik ya da bakım işleminin
gerçekleştirilmesinden önce cihazın şebeke
elektriğiyle olan bağlantısını kesin.
Şebeke geriliminin anma değer plakasında
belirtilen değer ile uyumlu olduğundan emin
olun. Şalter ya da elektrik kablosunu temiz
tutun. Yetersiz temas nedeniyle elektrik şoku ya
da yangın riskini ortadan kaldırmak için elektrik
fişini prize doğru şekilde ve sıkıca yerleştirerek
takın.

Soğuk hava akışına uzun sürelerle
kesinlikle maruz kalmayın. Soğuk
havaya doğrudan ve uzun sürelerle
maruz kalınması sağlığınız açısından
tehlikeli olabilir. İçerisinde çocuk veya
yaşlı ya da hasta insanların bulunduğu
odalarda bilhassa dikkat edilmelidir.
Cihazdan duman çıkması ya da yanık
kokusu alınması halinde derhal güç
kaynağıyla bağlantısını kesiniz ve Teknik
servis’le irtibata geçiniz.
Cihazın bu gibi koşullar altında uzun
süre kullanılması yangın ya da elektrik
çarpmasına yol açabilir.

Cihaz çalışırken cihazı kapatmak için fişini
çekmeyiniz, bu hareket kıvılcım oluşmasına ve
yangın çıkmasına, vb. neden olabilir.

Onarım işlemleri yalnızca imalatçının
yetkili Hizmet Merkezleri’nden biri
tarafından gerçekleştirilebilir. Hatalı
onarım kullanıcıyı elektrik şoku, vb. gibi
risklerle karşı karşıya getirebilir.

Bu cihaz evsel ortamların iklimlendirilmesi
için üretilmiş olup, giysi kurutmak, yiyecek
soğutmak, vb. gibi diğer başka hiç bir amaç için
kullanılmamalıdır.

Cihazı uzun süre kullanmamayı
planlıyorsanız, otomatik anahtarı devre
dışı bırakın. Hava akış yönü doğru
şekilde ayarlanmalıdır.

Paketleme malzemeleri geridönüşümlü olup,
ayrı çöp kutularına atılmaları gerekmektedir.
Klimayı hizmet süresinin sonunda ortadan
kaldırılmak üzere özel bir atık toplama
merkezine teslim ediniz.

Kanatlar ısıtma modunda iken aşağı ve
soğutma modunda iken yukarı doğru
yönlendirilmelidir.
Klimayı yalnızca bu kitapçıkta verilen
talimatlara uygun şekilde kullanın.
Bu talimatların olası her durum ve
koşulu kapsamaları amaçlanmamıştır,
dolayısıyla bütün elektrikli ev tipi
cihazlarda olduğu gibi, cihazın
kurulum, çalıştırılma ve bakım işlemleri
gerçekleştirilen daima sağduyulu ve
dikkatle hareket edilmesi tavsiye edilir.

Cihazı daima hava filtresi takılı şekilde kullanın.
Klimanın hava filtresi olmadan kullanılması
cihazın iç parçalarında aşırı derecede toz ya da
atık birikimine ve dolayısıyla bu duruma bağlı
arızalara yol açabilir.
Cihazın vasıflı bir teknisyen tarafından kurulması
kullanıcının sorumluluğunda olup, bu teknisyen
topraklamanın geçerli mevzuata uygun
olduğunu kontrol etmeli ve ısıl-manyetik bir
devre kesicisi bağlantısını da gerçekleştirmelidir.

Cihaz uzun süre çalıştırılmayacağı
zaman ya da herhangi bir temizlik ya da
bakım işleminin gerçekleştirilmesinden
önce cihazın güç kaynağı ile
bağlantısının kesilmiş olduğundan emin
olunuz.

Uzaktan kumanda içindeki pillerin uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları ya da
ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Hurda
Pillerin Ortadan Kaldırılması --- Lütfen hurda
pilleri “kentsel atık” olarak tasnif edilmiş şekilde
erişilebilir toplama noktasına bırakın.

En uygun sıcaklığın seçilmesi, cihazın
hasar görmesine mani olabilir.
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GÜVENLİK KURALLARI VE YASAKLAR
Cihazın üzerine tırmanmayın ya da
üstüne herhangi bir ağır ya da sıcak
cisim koymayın.

Elektrik kablosunu bükmeyin, çekiştirmeyin ya
da üzerine ağır bir şey koyarak ezmeyin, kablo
zarar görebilir. Elektrik çarpması ya da yangın
çıkmasının sebebi muhtemelen hasarlı bir
elektrik kablosudur. Hasarlı elektrik kablolarının
konusunda uzman bir teknisyen tarafından
değiştirilmesi gerekmektedir.

Klima çalışır haldeyken kapı ya da
pencereleri çok uzun süreyle açık
bırakmayın.
Hava akışını bitki ya da hayvanların
üzerine doğru yönlendirmeyin.

Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı
yapmayın.

Klimanın soğuk hava akışına uzun
süreyle maruz kalmak bitki ve hayvanlar
üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Cihaza çıplak ayakla ya da vücut bölümleri
nemli ya da ıslakken dokunmayın.
İç ya da dış ünitenin hava girişi ya da çıkışının
önünü kapatmayın. Bu açıklıkların tıkanması
klimanın çalışma veriminin düşmesine ve sonuç
itibarıyla muhtemel arıza ya da hasarlara yol
açacaktır.

Klimayı suyla temas ettirmeyin.
Elektrik yalıtımı hasar görebilir ve
dolayısıyla elektrik şokuna yol açabilir.

Cihazın özelliklerini hiç bir şekilde değiştirmeyin.

Dış ünitenin üzerine tırmanmayın ya da
herhangi bir cisim koymayın.

Cihazın kurulumunu havada gaz, yağ veya
sülfür bulunan ortamlarda ya da ısı kaynaklarının
yakınında gerçekleştirmeyin.

Cihazın içine asla bir çubuk ya da
benzeri cisim sokmayın. Yaralanmalara
yol açabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımına dair kendilerine
nezaret edilmedikçe ve bilgi verilmedikçe,
(çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal
ve zihinsel becerileri kısıtlı veya cihaza dair
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılamaz.

Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
için denetimsiz bırakılmamalıdır. Elektrik
kablosunun hasar görmesi halinde,
tehlikenin önlenmesi için imalatçı,
imalatçının yetkili servisi ya da benzeri
vasıflı kişiler tarafından değiştirilmesi
gerekmektedir.
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HER BİR PARÇANIN ADI

İÇ ÜNİTE
No.

İÇ ÜNİTE

Tanım

1

Ön panel

2

Hava filtresi

3

Tercihe bağlı filtre (kurulmuş ise)

4

LED Ekran

5

Sinyal alıcı

6

Bağlantı kutusu kapağı

7

İyonlaştırıcı üreteci (kurulmuş ise)

8

Saptırıcılar

9

Acil durum tuşu

10

Iç ünitenin anma değer plakası (Çubuk
pozisyonu tercihe bağlıdır)

11

Hava akış yönü panjuru

12

Uzaktan kumanda

DIŞ ÜNİTE
No.

Tanım

13

Hava çıkış ızgarası

14

Dış ünitenin anma değer plakası

15

Bağlantı kutusu kapağı

16

Gaz vanası

17

Sıvı vanası

DIŞ ÜNİTE
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İÇ ÜNİTE EKRANI

No.

Led

İşlev

1

POWER (Güç)

Bu sembol cihazın gücü açıkken belirir.

2

SLEEP (Uyku modu)

SLEEP (Uyku) modu

3

Sıcaklık göstergesi (eğer mevcutsa) /Hata
kodu

4

TIMER (Zamanlayıcı)

(1) Timer (zamanlayıcı) modunda ve
klima çalışır haldeyken yanar. (2) Arıza
oluştuğunda arıza kodunu gösterir.
Timer (zamanlayıcı) aktifken yanar.

5

RUN (Çalışıyor)

Bu sembol cihaz açıldığında belirir ve
kapatıldığında kaybolur.

Anahtar ve göstergelerin şekil ve konumları modele göre değişiklik gösterebilir, ancak işlevleri aynıdır.
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ACİL DURUM FONKSİYONU & OTOMATİK YENİDEN
BAŞLAMA FONKSİYONU
OTOMATİK YENİDEN BAŞLAMA FONKSİYONU
Cihaz imalatçı tarafından otomatik olarak yeniden
başlayacak şekilde programlanmıştır. Abi bir güç
kesintisi halinde, modül güç kesintisinden önceki ayar
durumlarını ezberler. Güç geri geldiğinde ise cihaz
hafıza fonksiyonu sayesinde korunmuş olan önceki
ayarlarla otomatik olarak yeniden başlar.
AUTO-RESTART (Otomatik Yeniden Başlama)
fonksiyonunu etkisiz hale getirmek için:

Acil durum tuşu

1. Klimayı kapatın ve fişini çekin.
2. Cihazın fişini yeniden takarken acil durum tuşuna
basın.
3. Üniteden dört kısa bip sesi gelene kadar acil
durum tuşuna 10 saniyeden uzun süre basmaya
devam edin. Otomatik Yeniden Başlama fonksiyonu etkisiz hale getirilmiştir.

Acil durum tuşu

• Otomatik Yeniden Başlama fonksiyonunu yeniden
devreye almak için üniteden üç kısa bip sesi
gelene kadar aynı adımları takip edin.

ACİL DURUM FONKSİYONU

gösterge PCB

Uzaktan kumandanın çalışmaması ya da bakım
işlemlerinin gerekli olması halinde, aşağıdaki şekilde
hareket edin:

ön panel

Ön paneli açın ve acil durum tuşuna erişmenize
müsaade edecek bir açıya gelene kadar kaldırın.
1. Acil durum tuşuna bir kere basıldığında (tek bip
sesi) klima zorunlu soğutma (COOLING) modunda
çalışmaya başlar.

Acil durum tuşu

2. Acil durum tuşuna 3 saniye içinde iki kere
basıldığında (iki bip sesi) klima zorunlu ısıtma
(HEATING) modunda çalışmaya başlar.

ön panel

3. Cihazı kapatmak içim tuşa yeniden basılması
gerekmektedir (tek ve uzun bip sesi) .
4. Zorunlu modda 30 dakika çalıştıktan sonra, klima
otomatik olarak 23’C’de otomatik fan hızı ayarı
soğutma modunda çalışmaya başlayacaktır.

Bazı modellerde acil durum tuşu ünitenin sağ
tarafında, ön panelin altında bulunabilir.

• * FEEL (Hisset) fonksiyonu sayfa 13’te tarif
edilmektedir.

Acil durum tuşunun şekil ve konumu modele göre değişiklik gösterebilir, ancak işlevi aynıdır.
Uyarı: ısı pompalarının harici static basıncı bütün modeler için 0 Pa değerindedir.
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UZAKTAN KUMANDA
No

Tuş

Fonksiyon

1

(TEMP UP)

Sıcaklık / zaman ayarını arttırmak için kullanılır.

2

(TEMP DN)

Sıcaklık / zaman ayarını azaltmak için kullanılır.

3

ON/OFF

4

FANN

ON/OFF (Açma/Kapatma) Çalışmayı başlatmak ya da
durdurmak için kullanılır.
Fan hızını auto(otomatik)/low(düşük)/mid(orta)/
high(Yüksek) olarak seçmek için kullanılır.
Otomatik kapanma zamanlayıcısını ayarlamak için
kullanılır.
"SLEEP" (uyku modu) fonksiyonunu devreye almak için
basın.
Soğutma modundayken ECO (EKO) tuşa basıldığında
sıcaklık ayarlanan değerin 2°C üstüne çıkar.
Isıtma modundayken bu tuşa basıldığında sıcaklık
ayarlanan değerin 2°C altına düşer.
MODE (Mod) tuşu çalışma modunu seçmek için kullanılır.

5

TIMER

6

SLEEP

7

8

ECO
MODE

9
SUPER
yada
TURBO
10

SWING

11
CLOCK

12
13

DISPLAY
HEALTHY

14

3D

15

RESET

16

ANTI-MILDEW

Ünitenin ayarlanan sıcaklığa en kısa sürede ulaşmasını
sağlayan Super modunu devreye almak/devre dışı
bırakmak için kullanılır.
COOL (Soğuk) modda ünite maksimum soğutma
sıcaklığı olan 16°C’yi yüksek fan hızı ile verecektir.
HEAT (Sıcak) modda ünite maksimum ısıtma sıcaklığı
olan 31°C’yi yüksek fan hızı ile verecektir.
SWING (Salınım) tuşu Saptırıcıların hareketini devreye
almak ya da devre dışı bırakmak için kullanılır.
Bu tuşa bastığınızda saat yanıp sönmeye başlar, daha
sonra
veya
yardımıyla saati ayarlayabilirsiniz.
(Her basışta zaman bir dakika artar ya da azalır.
Düğmeye basılı tuttuğunuzda dakikalar hızlı bir şekilde
artacak ya da azalacaktır). İstediğiniz zaman ayarına
geldiğinizde ilgili tuşa tekrar basarak ayarı sabitleyin.
DISPLAY (Ekran) tuşu LED ekranı açmak/kapatmak için
kullanılır.
HEALTHY (Sağlıklı) fonksiyonun açmak/kapatmak için
kullanılır. Yalnızca inverter modeller için iyonlaştırıcı ya da
plazma üretecini kontrol eder.
“3D” (3 Boyutlu) tuşuna basıldığında yatay ve düşey
kanatlar aynı anda hareket etmeye başlar.
RESET (Sıfırla) tuşu uzaktan kumandayı yeniden
başlatmak için kullanılır.
ANTI-MILDEW (Anti-küf) fonksiyonunu devreye almak
için kullanılır.

DISPLAY

CLOCK

1
2
3
4

3D

ON/OFF
FAN

5
6
7

ECO

SLEEP

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

1
2
3

C

SUPER

9

MODE

8

9

AIR
SWING

hr
DELAY
ON

OFF

ON

HEALTHY TIMER
ON/OFF

8
4
5
6
10
12

MODE

TIMER

ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

ECO

SWING

SLEEP HEALTHY

DISPLAY

RESET

3
8
4
6
10
13

MODE

ECO

TIMER

FAN

SLEEP

DISPLAY

16
9
7
13
15

1
2
7
5
12
10

SWING

SWING

HEALTHY

TURBO

9

Feel Cool Dry Fan Heat

C

Timer
OFF
Timer
ON

h
Auto Low Mid High SleepSwing

1
4

6

SLEEP

FAN

5

TIMER

SWING

10

8

MODE

FF
ON/O

3
2

SWING X SUPER SWING Y
AUTO

FEEL

HIGH

COOL

MID
LOW

DRY

SLEEP
TIMER ON

Ünite her tuşa basıldığında komutu aldığına dair bir bip sesi çıkarır.

FAN
SPEED

AUTOQUIET
POWERFUL

HEAT

Tuş ve göstergelerin şekil ve konumları modele göre değişiklik gösterebilir,
ancak işlevleri aynıdır.
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SWING

TIMER

FAN

Uzaktan kumandanın görünüşü ve bazı fonksiyonları modele göre değişiklik
gösterebilir.

14
13
12
11

HEALTHY

TIMER OFF

1

MODE

3
8

ON/OFF

2
4

TIMER

FAN

SWING X

SUPER

SLEEP

10

5

SWING Y

6

UZAKTAN KUMANDA
Uzaktan kumandanın EKRANI
Likit kristal ekranda görülen sembollerin anlamı
No

Sembol

Anlamı

1

FEEL (Hisset) modu göstergesi

2

COOLING (Soğutma) göstergesi

3

DEHUMIDIFYING (Nem alma) göstergesi

4

FAN ONLY OPERATION (Sadece fanlı çalışma)
göstergesi

5

HEATING (Isıtma) göstergesi

6

SIGNAL RECEPTION (Sinyal alınıyor) göstergesi

7

TIMER OFF (Zamanlayıcı kapalı) göstergesi

8

TIMER ON (Zamanlayıcı açık) göstergesi

9

AUTO FAN (Otomatik fan) göstergesi

10

LOW FAN SPEED (Düşük fan hızı) göstergesi

11

MIDDLE FAN SPEED (Orta fan hızı) göstergesi

12

HIGH FAN SPEED (Yüksek fan hızı) göstergesi

13

SLEEP (Uyku modu) göstergesi

14

COMFORTABLE SLEEP (Rahat uyku) göstergesi
(tercihe bağlı)

15

I FEEL (Hissediyorum) göstergesi (tercihe bağlı)

16

FLAP SWING (Kanat Salınımı) göstergesi

17

FLAP (Kanat) ve Deflectors (Saptırıcılar) SWING
(Salınım)göstergesi

18

SUPER (Süper) göstergesi

19

HEALTHY (Sağlıklı) göstergesi

20

ECO (Eko) göstergesi

21

ANTI-MILDEW (Anti-küf) göstergesi

22

BATTERY

23

CLOCK (Saat) göstergesi
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UZAKTAN KUMANDA
Pillerin Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arka tarafında bulunan pil kapağını ok yönünde
kaydırarak çıkarın.
Pilleri Uzaktan Kumanda’nın üzerinde gösterilen (+ ve -) yönlerine dikkat
ederek takın.
Pil kapağını kaydırarak yerine geri takın.
2 LRO 3 AAA (1.5V) pil kullanın. Şarj edilebilir pil kullanmayın. Ekran
okunamaz hale geldiğinde eski pilleri aynı tipte yenileriyle değiştirin.
Pilleri sınıflandırılmamış kentsel atık olarak ortadan kaldırmayın.
Bu gibi atıkların özel muamele görmek üzere ayrıca toplanması
gerekmektedir.
Şekil 1’e bakınız:
i. Pil kapağını açtığınızda arka kapakta bir dip anahtarı göreceksiniz.
DIP anahtarı açık konumda Fonksiyon

°C

Uzaktan kumanda derece santigrat cinsinden ayarlanır.

°F

Uzaktan kumanda derece fahrenheit cinsinden ayarlanır

Cool

Uzaktan kumanda yalnızca soğutma modunda ayarlanır.
Uzaktan kumanda ısıtma ve soğutma modunda ayarlanır.

Heat

ii. NOT: Fonksiyonu ayarladıktan sonra pilleri çıkartarak yukarıda
anlatılan işlemleri tekrarlamanız gerekmektedir.
Şekil 2’ye bakınız:
Pilleri uzaktan kumandaya ilk taktığınızda ya da pil
değiştirdiğinizde, uzaktan kumandayı yalnızca soğutma ya da
soğutma ve ısıtma için programlamanız gerekmektedir. Pilleri
taktığınızda
(COOL: Soğuk) ve
(HEAT: Sıcak) yanıp
sönmeye başlar.
(COOL n) sembolü ekrandayken hangi tuşa
basarsanız basın, uzaktan kumanda yalnızca soğutma moduna
ayarlanmış olur.
(HEATn) sembolü ekrandayken hangi tuşa
basarsanız basın, uzaktan kumanda soğutma ve ısıtma moduna
ayarlanmış olur.
NOT: Uzaktan kumandanın soğutma moduna ayarlanması
halinde, ünitede ısıtma fonksiyonunu devreye almak mümkün
olmaz. Bunun için pilleri çıkararak yukarıdaki işlemleri
tekrarlamanız gerekmektedir.
1. Uzaktan kumandayı klimaya doğru tutun.
2. Uzaktan kumanda e iç ünitede bulunan sinyal alıcı arasında hiç
bir cisim olmadığını kontrol edin.
3. Uzaktan kumandayı asla güneş ışığına maruz bırakmayın.
4. Uzaktan kumandayı televizyon ya da diğer elektrikli cihazlardan
en az 1 m mesafede tutun.

Sinyal alıcı

Uzaktan kumanda tutucusunun (eğer varsa) yerleştirilmesi ve kullanılması için tavsiyeler Uzaktan kumanda
duvara monte edilmiş bir kumanda tutucuda muhafaza edilecektir.
Uzaktan kumanda tutucu
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ÇALIŞTIRMA MODU
Fan tarafından emilen hava ızgaradan girerek filtreden
geçer, daha sonra soğutulur/nemi alınır ya da ısı
dönüştürücüden geçirilerek ısıtılır.
Hava çıkışının yönü kanatlar tarafından motorlu olarak
yukarı ve aşağı ve düşey saptırıcılar aracılığıyla elle sağa
ve sola hareket ettirilir. Bazı modellerde düşey saptırıcılar
da motor kontrollü olabilmektedir.

Filtre
Isı
Dönüştürücü

HAVA AKIŞININ “SWING” SALINIM
KONTROLÜ
• Hava çıkışının akışı odada eşit oranda
dağıtılır.
• Havanın yönünü en uygun şekilde
yönlendirmek mümkündür.
ya da
tuşu kanatları
etkinleştirir, Havanın odada eşit oranda
dağıtılması için hava akışı yukarı
ve aşağı doğru dönüşümlü olarak
yönlendirilir.
tuşu motorlu saptırıcıları etkinleştirir, hava akışı
dönüşümlü olarak soldan sağa doğru yönlendirilir
(Tercihe bağlı fonksiyon, modele bağlıdır).
* Soğutma modunda kanatları yatay olarak
yönlendirin.
* Isıtma modunda ısınan havanın yükselme eğilimi
göstermesi sebebiyle kanatları aşağı doğru
yönlendirin.
Kanatların altında bulunan saptırıcılar elle
konumlandırılır ve hava akışının sola ya da sağa
yönlendirilmesine izin verirler.
Bu ayarın cihaz kapalıyken gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
“Kanatları” asla elle ayarlamayınız, hassas
mekanizmaları ciddi hasar görebilir!
Hava giri ya da çıkış deliklerine asla parmak, çubuk
ya da diğer cisimleri sokmayınız. Canlı uçlarla bu
gibi kazara temasöngörülemeyen hasar ya da
yaralanmalara yol açabilir.

“kanat”
hareketi
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saptırıcılar

kanatlar

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
SOĞUTMA MODU
Soğutma fonksiyonu, klimanın odayı
soğuturken bir yandan da havadaki
nemi azaltmasını sağlar.
Soğutma fonksiyonunu (COOL) devreye almak
için, ekranda
(COOL■) sembolü belirene kadar
tuşuna basın.
Soğutma fonksiyonu ya da tuşu kullanılarak
sıcaklığı oda sıcaklığından daha düşük bir seviyeye
ayarlamak suretiyle etkinleştirilir.
Klimanın işlevini en uygun hale getirmek için
gösterilen tuşlara basarak hava akışının sıcaklığı (1),
hızı (2) ve yönünü (3) ayarlayın.

ISITMA MODU
Isıtma fonksiyonu, klimanın odayı
ısıtmasını sağlar.
Isıtma fonksiyonunu (HEAT) çalıştırmak için,
ekranda ekranda
(HEAT■) sembolü belirene
kadar
tuşuna basın.
ya da tuşlarını kullanarak klimayı oda sıcaklığından
daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
Klimanın işlevini en uygun hale getirmek için
gösterilen tuşlara basarak hava akışının sıcaklığı (1),
hızı (2) ve yönünü (3) ayarlayın.
Sinyal alıcı

Cihaz, elektrikli bir ısıtıcıyla donatılmış ise, sıcak
hava çıkışının anında sağlanması için cihazın
başlatılması bir kaç saniye geciktirilir (Tercihe
bağlı , modele göre değişir).
Isıtma işlemi esnasında cihaz, ısı dönüştürme
fonksiyonunun geri kazandırılması için
yoğuşturucu üzerindeki buzun temizlenmesi
açısından gerekli olan buz çözme çevrimini
otomatik olarak etkinleştirebilir. Bu işlem
genellikle 2-10 dakika sürmektedir. Buz çözme
esnasında iç ünitenin fanı çalışmayı durdurur.
Buz çözme işleminin ardından, cihaz ısıtma
moduna otomatik olarak geçer.
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ÇALIŞTIRMA MODU
TIMER (ZAMANLAYICI) MODUTIMER ON (AÇIK)
Klimanın otomatik açılma
zamanını ayarlamak için kullanılır.
Otomatik çalışma zamanını programlamak için cihazın gücü
kapatılmalıdır.
(Zamanlayıcı) tuşuna bir kere basarak, ya da
tuşlarıyla sıcaklığı ayarlayın.
tuşuna ikinci kere basarak klimanın açılma zamanını
ya da tuşlarıyla ayarlayın;
tuşuna üçüncü kere basarak, ayarı onaylayın. Bir
sonraki otomatik devreye girmeye kalan süre ekranda then
gösterilecektir.
NOT!
Zaman ayarından önce:
(2) tuşuyla çalışma
(3) tuşuyla fan hızını ayarlayın. Switch the
modunu
conditioner
off (with the key IQN/OFFj ).
Not: Ayarlanmış fonksiyonu iptal etmek için
tuşuna
yeniden basın.
Not: Gücün kesilmesi halinde, zamanlayıcının yeniden açık
olarak ayarlanması gerekmektedir

TIMER (ZAMANLAYICI) MODUTIMER OFF (KAPALI)
Klimanın otomatik kapanma
zamanını ayarlamak için kullanılır.
İstenen kapanma zaman
tuşuna basarak
programlanır.
Kapanma zamanını ayarlamak için otomatik kapanmaya
kalan süre ekranda gösterilene kadar ya da
tuşlarına basın, daha sonra
tuşuna yeniden
basın.
Not: Ayarlanmış fonksiyonu iptal etmek için
tuşuna yeniden basın.

Not: TIMER fonksiyonu yarım saatlik aralarla
ayarlanabilir.
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ÇALIŞTIRMA MODU
FAN MODU

FAN

Klima yalnızca havalandırma
modunda çalışır.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

FAN modunu ayarlamak için, ekranda
(FAN ■)
tuşuna basın.
sembolü belirene kadar
tuşuna basıldığında hız FAN modunda
aşağıdaki sırada değişecektir: LOW (Düşük)
/ MEDIUM (Orta) / HIGH (Yüksek) / AUTO
(Otomatik).

C

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

ON

FAN
SPEED
AIR
SWING

HEALTHY TIMER

ON/OFF

HEALTHY

MODE

TIMER

Uzaktan kumanda da aynı zamanda önceki
çalışma modunda ayarlanmış olan hızı saklar.

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

SWING

SLEEP

ECO

3

FEEL (Hisset) modunda (otomatik) klima fan hızı
ve çalışma modunu (COOLING (Soğutma) ya da
HEATING (ISıtma)) otomatik olarak seçer.

DRY (NEM ALMA) MODU

HEALTHY

DRY

Bu fonksiyon odanın daha rahat
bir hale gelmesi için havadaki
nem oranını azaltır.

FEEL
COOL
DRY
FAN
HEAT

DRY (Nem alma) modunu ayarlamak için, ekranda
(DRY ■) sembolü belirene kadar

C

h

ON

tuşuna

C
ON

AUTOQUIET
POWERFUL
hr
DELAY
OFF

FAN
SPEED
AIR
SWING

C

h

ON

HEALTHY TIMER

basın. Dönüşümlü soğutma çevrimleri ve hava fanı

Sinyal alıcıON/OFF

ayarı içeren otomatik fonksiyon devreye girecektir.
HEALTHY
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TIMER

MODE

TIMER ANTI-MILDEW

FAN SPEED

SUPER

SWING

SLEEP

ECO
HEALTHY

ÇALIŞTIRMA MODU
I FEEL (HİSSEDİYORUM) MODU

FEEL

Otomatik mod.
I FEEL (Hissediyorum) (otomatik) çalışma modunu
devreye almak için, ekranda (I FEEL ■) sembolü
belirene kadar uzaktan kumandadaki
tuşuna basın.
I FEEL (Hissediyorum) modunda fan hızı ve sıcaklık,
(iç ünitede tümleşik bulunan sıcaklık sensözrüyle test
edilen) oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.
Ortam
sıcaklığı
<20-C

20'C~26'C
>26-C

Çalışma modu
HEATING (ISITMA)
(SICAKLIK POMPASI
TÜRÜ İÇİN)
FAN (SADECE SOĞUTMA
TÜRÜ İÇİN)

DRY
COOL

Otomatik
sıcaklık
23°C

18°C
23°C

Klimanın işlevini en uygun hale getirmek için, sıcaklığı
(sadece±2’C ) (1), hızı (2) ve hava akışının yönünü (3)
gösterilen tuşlara basarak ayarlayın.

SLEEP (UYKU) MODU

AUTOQUIET

SLEEP (Uyku) çalışma modunu devreye almak
için, ekranda (AUTOQUIET (Otomatik Sessiz)
(Uyku) tuşuna
sembolü belirene kadar
basın. “SLEEP” (Uyku) fonksiyonu odayı gece
boyunca daha rahat bir hale getirmek için sıcaklığı
otomatik olarak ayarlar. Soğutma ya da dem alma
modundayken, ayarlanan sıcaklık çalışmanın ilk 2
saatinde toplamda 2°C’lik bir artış elde etmek üzere
her 60 dakikada bir otomatik olarak 1°C attırılır.
Isıtma modundayken, ayarlanan sıcaklık çalışmanın
ilk 2 saatinde kademeli olarak 2’şer °C azaltılır.
Uyku modunda 10 saat çalıştıktan sonra, klima
otomatik olarak kapatılır.

Iç ünite ekranı
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KORUMA
Klimanız rahat ve uygun yaşam koşulları için programlanmıştır. Aşağıdaki gibi olağandışı koşullarda
kullanıldığında bazı güvenlik koruma özellikleri devreye girebilir.

T1 İklim Koşulları modelleri için:
No.
1

MOD

Ortam sıcaklığı

Heating (Isıtma)

Dış sıcaklık 24°C’nin üzerinde
Dış sıcaklık -7°C’nin altında
Oda sıcaklığı 27°C’nin üzerinde

2

Cooling
(Soğutma)

Dış sıcaklık 43°C’nin üzerinde

3

Dry (Nem alma)

Oda sıcaklığı 18°C’nin altında

Oda sıcaklığı 21°C’nin altında

Tropik (T3) İklim Koşulları modelleri için:
No.
1

MOD

Ortam sıcaklığı

Heating (Isıtma)

Dış sıcaklık 24°C’nin üzerinde
Dış sıcaklık -7°C’nin altında
Oda sıcaklığı 27°C’nin üzerinde

2

Cooling
(Soğutma)

Dış sıcaklık 52°C’nin üzerinde

3

Dry (Nem alma)

Oda sıcaklığı 18°C’nin altında

Oda sıcaklığı 21°C’nin altında

Ünite kapatıldıktan ya da çalışma esnasında mod değiştirildikten sonra açıldığında kendini
korumak için hemen çalışmayacak, yaklaşık 3 dakika beklemeniz gerekecektir..
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KURULUM KILAVUZU---Kurulum alanının seçilmesi
İÇ ÜNİTE

Montaj plakası

• İç üniteyi titreşimlere maruz kalmayan sağlam bir duvara
monte edin.
• Giriş ve çıkış deliklerinin önü kapanmamalıdır: havanın odanın
tamamına üflenebilmesi gerekmektedir.
• Cihazın kurulumunu ısı, buhar ya da yanıcı gaz kaynakları
yakınında gerçekleştirmeyin.
• Ünitenin kurulumunu bir elektrik prizi ya da özel devre
yakınında gerçekleştirin.
• Ünitenin kurulumunu doğrudan güneş ışığına maruz
kalabileceği yerlerde gerçekleştirmeyin.
• Yoğunlaşmış suyun kolayca boşaltılabileceği ve dış üniteye
kolaylıkla bağlanabileceği bir alan seçin.
• Makinanın çalışmasını düzenli olarak kontrol edin ve şekilde
gösterildiği gibi gerekli boşlukları bırakın.
• Filtrenin kolaylıkla çıkartılabileceği bir yer seçin.

yoğunlaşmış su boşaltma borusu

Manşon
yalıtım gömleği
elektrik kablosu
su boşaltma borusu

DIŞ ÜNİTE
• Dış üniteyi titreşimlere maruz kalmayan sağlam bir duvara
monte edin.
• Ünitenin kurulumunu çok rüzgarlı ya da tozlu yerlerde
gerçekleştirmeyin.
• Ünitenin kurulumunu insanların sıklıkla geçtiği
gerçekleştirmeyin. Hava tahliyesi ve çalışma gürültüsünin
komşuları rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
• Ünitenin kurulumunu doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı
yerlerde gerçekleştirmekten kaçının (aksi takdirde, gerekmesi
halinde, hava akışını etkilemeyecek bir koruma kullanın).
• Havanın serbestçe dolaşabilmesi için şekilde gösterilen
boşlukları bırakın.
• Dış ünitenin kurulumunu güvenli ve sağlam bir yerde
gerçekleştirin.
• Dış ünitenin titreşime maruz kalması halinde, ünitenin
ayaklarına kauçuk conta takın.

şekilde gösterilen minimum alan
(mm) ayrılacaktır)

Kurulum Şeması
Dış ünite

İç ünite
15m’den az
olmalıdır
Dış ünite

Yükseklik
5m’den az
olmalıdır.

İç ünite

Yükseklik
5m’den az

15m’den az
olmalıdır

Satın alan bu klimayı kuracak, bakımını yapacak ya da onaracak kişi ve/veya firmanın soğutucu
ürünlere dair gerekli niteliklere ve tecrübeye sahip olduğundan emin olmalıdır.
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KURULUM KILAVUZU--- İç ünitenin kurulması
Kuruluma başlamadan önce, bu ünitelerin etrafında bırakılması
gereken minimum boşluğu hesaba katarak iç ve dış ünitelerin
konumuna karar verir.
Klimanızın kurulumunu banyo ya da çamaşırhane, vb.
gibi ıslak odalarda gerçekleştirmeyin.
Kurulum alanı yerden 250 cm ya da daha yukarıda
olmalıdır.
Kurulumu gerçekleştirmek için aşağıdaki şekilde
ilerleyin:

Montaj plakasının kurulumu
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1. Arka paneli daima yatay ve dikey olarak monte edin.
2. Plakayı sabitlemek için duvara 32 mm’lik derin delikler açın.
3. Plastik dübelleri deliğe yerleştirin.
4. Temin edilen kılavuz civataları kullanarak arka paneli duvara
monte edin.
5. Arka panelin ağırlığı taşımaya yetecek sağlamlıkta sabitlenmiş
olduğuna emin olun.
Not: Montaj plakasının şekli yukarıdakinden farklı olabilir, ancak
kurulum yöntemi benzerdir .

Boru tesisatı için duvarda delik açma
1. Boru tesisatı için duvara deliği (Φ55) dış tarafa doğru aşağı yönde
hafifçe eğimli olacak şekilde açın.
2. Bağlantı boru tesisatı ve kabloların delikten geçerken zarar
görmemeleri için boru tesisatı deliği manşonunu deliğe sokun.

İç mekan

Dış mekan

Delik dışa doğru aşağı yönde eğimli olmalıdır.
Not: Boşaltma borusunu duvardaki deliğin yönünde aşağıda tutun,aksi
takdirde kaçak meydana gelebilir.

Elektrik bağlantıları---İç ünite
1. Ön paneli açın.
2. Kapağı şekilde gösterildiği gibi çıkarın (bir vida çıkararak ya da
kancaları kırarak).
3. Elektrik bağlantıları için, ünitenin sağ tarafında ön panelin altında
bulunan devre şemasına bakınız.
4. Kabloları bağlantı uçlarına numaralandırmayı takip ederek
bağlayınız. Elektrk besleme girişine uygun büyüklükte (bakınız ünite
üzerinde bulunan isim levhası) ve bütün ulusal güvenlik kurallarının
gereksinimlerine uygun tipte kablo kullanınız.
Dış ve iç mekan ünitelerini birbirlerine bağlayan kablo, dış
mekanlarda kullanılmay uygun olmalıdır.
Gerektiğinde çekilip çıkarılabilmesi için fişin cihaz
kurulduktan sonra da erişilebilir olması gerekmektedir.
Etkili bir toprak bağlantısı sağlanmalıdır.
Elektrik kablosunu hasar görmüş ise, yetkili bir Teknik servis
tarafından değiştirilmelidir.
Not: Tercihe bağlı olarak, kablolar üretici tarafından iç ünitenin ana
baskılı devre kartına (PCB) bağlantı kutusu olmadan bağlanabilir.
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5mm

Ön panel
kablo bağlantı
şeması

KURULUM KILAVUZU--- İç ünitenin kurulması

Soğutucu boru hattının bağlanması
Boru tesisatı, şekilde rakamlarla gösterilen 3 yönde
döşenebilir. Boru tesisatının 1 ya da 3 yönünde
döşenmesi halinde, iç ünitenin yan tarafındaki oluk
boyunca kesici bir alet yardımıyla bir çentik atın.
Boru tesisatını duvardaki delik yönünde döşeyin ve bakır
borular, boşaltma borusu ve güç kablolarını boşaltma
borusu suyun serbestçe akması için altta kalacak şekilde
bantlayın.
• Rutubet ya da kirin içeri girmesini önlemek için
bağlantıyı gereçekleştirene kadar borunun kapağını
çıkarmayın.
• Boru çok sık bükülüt ya da çekilirse sertleşecektir.
Boruyu tek noktada üç kereden fazla bükmeyin.
• Çekilmiş boruyu uzatmak için boruyu şekilde
gösterildiği gibi yavaşça gevşetin
Evet

Bağlantı kutusunu yönlendirin

Hayır
Çekilmiş borunun uzatılması

İç ünite bağlantıları
1. İç ünitenin boru kapağını çıkarın (içinde kir olup
olmadığını kontrol edin).
2. Konik civatayı takarak bağlantı borusunun en uç
noktasında bir flanş oluşturun.
3. Ters yönlerde hareket eden iki adet somun anahtarı
kullanarak bağlantıları sıkın.

tork anahtarı

Iç üniteden yoğunlaşmış suyun
boşaltılması
İç üniteden yoğunlaşmış suyun boşaltılması, kurulumun
başarıyla tamamlanması açısından esastır.
1. Boşaltma hortumunu sifon oluşturmamaya dikkat
ederek borunun altına yerleştirin.
2. Boşaltma hortumunun boşaltmayı kolaylaştırmak üzere
aşağı yönde eğim yapması gerekmektedir.
3. Boşaltma hortumunu bükmeyin ya da çıkıntılı ya da
kıvrılmış halde bırakmayın ve uç kısmını suyun içine
koymayın. Boşaltma hortumuna ilave yapılması halinde,
iç üniteye geçtiğinde izole edildiğinden emin olun.
4. Boru tesisatının sağa doğru döşenmesi halinde,
borular, güç kabloları ve boşaltma hortumunun izole
edilmeleri ve ünitenin arka tarafına bir boru bağlantısı
vasıtasıyla sabitlenmeleri gerekmektedir.
1. Boru bağlantısını ilgili yuvaya sokun.
2. Boru bağlantısını tabana birleştirmek için bastırın

Evet

Hayır
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Hayır

KURULUM KILAVUZU---İç ünitenin kurulması

İÇ ÜNİTENİN KURULMASI
Boru bağlantısının talimatlara uygun şekilde
gerçekleştirilmesinin ardından, bağlantı kablolarının
kurulumu yapılır. Bağlantıdan sonra boru, kablolar ve
boşaltma borusunu yalıtım malzemesi kullanarak izole edin.
1. Borular, kablolar ve boşaltma hortumunun düzenlemesini
iyi yapın.
2. Boru bağlantılarını yalıtım malzemesiyle izole ederek, vinil
bantla yapıştırın.
3. Bağlı boruyu, kablolar ve boşaltma borusunu duvar deliği
içinden geçirerek iç üniteyi montaj plakasının üst tarafına
emniyetli bir şekilde sabitleyin.
4. İç ünitenin alt tarafını montaj plakasına doğru bastırıp
ittirin.

bağlantı
kablosu

soğutucu
boru

yalıtım
gömleği

soğutucu
boru

bağlantı
kablosu 1
(ısı pompası
için)
Kontrol çubuğu kablosu
(ısı pompası için)

yoğunlaşmış su
boşaltma borusu

montaj plakası

KURULUM KILAVUZU---Dış ünitenin kurulması
• Dış ünitenin sağlam bir duvara monte edilmesi ve emniyetli bir
şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.
• Boru ve kabloların döşenmesinden önce aşağıdaki işlemler
gerçekleştirilmelidir: duvardaki en iyi pozisyonun neresi olduğuna
karar verin v bakım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak
tanıyacak kadar boşluk bırakın.
• Destek elemanını duvar tipine özellikle uygun olarak seçilmiş
dübeller kullanarak duvara sabitleyin.
• Çalışma anında titreşimin önlenmesi ve vidalar gevşemeden
ünitenin aynı pozisyonda yıllarca sabit kalması için, taşıyacakları
ağırlık için normalde gerekenden daha fazla sayıda dübel kullanın.
1. Ünitenin kurulumunun ulusal düzenlemeler uyarınca
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dış ünitede yoğunlaşmış suyun boşaltılması
(yalnızca ısı pompalı modeler için)
Isıtma çalışması esnasında dış ünitede oluşan yoğunlaşmış su
ve buzun boşaltma borusu vasıtasıyla boşaltılması mümkündür.
1. Boşaltma ağzını şekilde gösterildiği gibi ünitenin parçasına
yerleştirilmiş 25 mm’lik deliğe sabitleyin.
2. Boşaltma ağzı ve boşaltma borusunu bağlayın.
3. Suyun uyungun bir yere boşaltılmasına dikkat edin.
boşaltma ağzı
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boşaltma borusu

KURULUM KILAVUZU---Tesisatçı için bilgiler
SABİT-HIZLI TİP
MODEL kapasite (Btu/H)
Sıvı borusunun çapı
Gaz borusunun çapı
Standart şarjlı borunun
uzunluğu
İç ve dış üniteler arasındaki
maksimum mesafe

İlave soğutucu şarjı

İç ve dış ünite arasında seviye
cinsinden maksimum fark

Soğutucu tipi (1)

5k

7k

9k

12k

15/18k

22/24k

28/30k/36k

1/4"
(Φ6)
3/8"
(Φ9.52)

1/4"
(Φ6)
3/8"
Φ9.52)

1/4"
(Φ6)
3/8"
(Φ9.52)

1/4"
(Φ6)
1/2"
(Φ12)

1/4"
(Φ6)
1/2"
(Φ12)

3/8"
(Φ9.52)
5/8"
(Φ15.88)

3/8"
(Φ9.52)
5/8"
(Φ15.88)

3m

3m

3m

3m

4m

4m

4m

15m

15m

15m

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

30g/m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R22

SABİT-HIZLI TİP
MODEL kapasite (Btu/H)

7k

9k

12k

15/18k

22/24k

28/30k/36k

Sıvı borusunun çapı

1/4"
(Φ6)

1/4"
(Φ6)

1/4"
(Φ6)

1/4"
(Φ6)

3/8"
(Φ9.52)

3/8"
(Φ9.52)

Gaz borusunun çapı

3/8"
(Φ9.52)

3/8"
(Φ9.52)

3/8"
(Φ9.52)

1/2"
(Φ12)

5/8"
(Φ15.88)

5/8"
(Φ15.88)

Standart şarjlı borunun uzunluğu

3m

3m

3m

4m

4m

4m

İç ve dış üniteler arasındaki maksimum
mesafe

15m

15m

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

30g/m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

İlave soğutucu şarjı

İç ve dış ünite arasında seviye
cinsinden maksimum fark
Soğutucu tipi (1)

INVERTER TİP
MODEL kapasite (Btu/H)

9k

12k

15/18k

22/24k

Sıvı borusunun çapı

1/4"
(Φ6)

1/4”
(Φ6)

1/4"
(Φ6)

3/8"
(Φ9.52)

Gaz borusunun çapı

3/8"
(Φ9.52)

3/8"
(Φ9.52)

1/2"
(Φ12)

Standart şarjlı borunun uzunluğu

3m

3m

3m

4m

4m

İç ve dış üniteler arasındaki maksimum mesafe

15m

15m

15m

15m

15m

20g/m

20g/m

20g/m

30g/m

30g/m

5m

5m

5m

5m

5m

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

İlave soğutucu şarjı
İç ve dış ünite arasında seviye cinsinden maksimum fark
Soğutucu tipi (1)

1/2" (Φ12) 5/8" (Φ15.88)

(1) Dış üniteye yapıştırılmış olan anma değerler etiketine başvurun.

KORUMA BAŞLIKLARI VE FLANŞ BAĞLANTISI İÇİN SIKMA TORKU
boru

SIKMA TORKU [N x m]

KARŞILIK GELEN BASINÇ
(20 cm’lik somun anahtarı
kullanılarak)

1/4" (Φ6)

15 - 20

Bilek gücü

3/8" (Φ9.52)

31 - 35

Kol gücü

1/2" (Φ12)

35 - 45

Kol gücü

3/8" (Φ9.52)

75 - 80

Kol gücü
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SIKMA TORKU [N x m]
Servis bağlantı noktası
somunu
Koruma başlıkları

7-9
25 - 30

KURULUM KILAVUZU--- Tesisatçı için bilgiler
DEVRE ŞEMASI
Devre şeması farkılı modeller için değişiklik gösterebilir. Lütfen iç ve dış üniteye yapıştırılmış olan devre şemalarına
yazılış sırasına göre başvurun.
İç ünitede devre şeması ön panelin altına yapıştırılmıştır.
Dış ünitede ise devre şeması dış açma kolu kapağının arka tarafına yapıştırılmıştır.
Vanaların üzerindeki bütün kapakları geri takın ve sıkın.
Ön panel
Devre şeması

Devre şeması
Dış açma kolu kapağı

Not:.Bazı modellerde kablolar üretici tarafından iç ünitenin ana baskılı devre kartına (PCB) bağlantı kutusu
olmadan bağlanmıştır.
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KURULUM KILAVUZU--- Tesisatçı için bilgiler
KABLO TEKNİK DEĞERLERİ
5k

7k

9k

12k

15/18k

22/24k

28/30k/36k

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14
H05RN-F

4.0mm2
AWG12

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14
H05RN-F

4.0mm2
AWG12

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14
H05RN-F

4.0mm2
AWG12

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

Kesit alanı

Elektrik besleme kablosu

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

L

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

E

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

1.0mm2
AWG18

N

1.0mm2

1.0mm2

1.0mm2

L

1.5mm2

1.0mm2

1.0mm2

1

1.5mm2

1.0mm2

1.0mm2

2

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

3

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

0.75mm2

12k

15/18k

Bağlantı besleme kablosu

9k

INVERTER TİP
MODEL
kapasite (Btu/h)

22/24k

28/30k/36k

Kesit alanı
N

Elektrik besleme kablosu

1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)

N

L

E
N
L
Bağlantı besleme kablosu
1

1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)

1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
AWG18
(AWG16)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)
1.0mm2
(1.5mm2)

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

1.5mm2
AWG16

2.5mm2
AWG14

1.5mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

1.5mm2

0.75mm2

220V 7K , 9K , 12K 15K , 16K , 18K , 22K , 24K , 30K klimanın iç ünitesinin sigorta parametresi 50T, 3.15A’dir.
110V 7K , 9K 12k klimanın iç ünitesinin sigorta parametresi 50T, 3.15A’dir.
125V 7K , 9K , 12K klimanın iç ünitesinin sigorta parametresi 61T, 15A’dir.
250V 18K , 22K , 24K klimanın iç ünitesinin sigorta parametresi 65TS, 25A’dir.
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KURULUM KILAVUZU--- Tesisatçı için bilgiler
Klimanızın verimli çalışması için periyodik bakım esastır.
Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, fişini
prizden çekmek suretiyle güç kaynağının bağlantısını kesin.

İÇ ÜNİTE

ANTİ-TOZ FİLTRELERİ
1. Ön paneli ok yönünü takip ederek açın.
2. Ön paneli bir elinizle yukarıda tutarken, diğer elinizle hava
filtresini çıkartın.
3. Filtreyi suyla temizleyin; filtrenin yağlanmış olması halinde,
filtre (45°C’yi geçmeyen) ılık suyla yıkanabilir. Serin ve kuru
bir yerde kurumaya bırakın.
4. Ön paneli bir elinizle yukarıda tutarken, diğer elinizle hava
filtresini yerleştirin.
Elektrostatik ve deodorant filtrelerinin (eğer kurulmuşsa)
yıkanması ya da yenilenmesi mümkün değildir ve her 6 ayda
bir yeni filtrelerle değiştirilmesi gerekmektedir.

ISI DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN TEMİZLENMESİ

1. Ünitenin ön panelini açın ve temizliği kolaylaştırmak
adına en uzun çalışma mesafesine kadar kaldırarak
kancalarından çıkarın.
2. İç üniteyi bez kullanarak (sıcaklığı 40°C’yi geçmeyen) su
ve nötr bir sabunla temizleyin. Kesinlikle aşındırıcı çözücü
ya da temizleyiciler kullanmayın.
3. Dış ünitenin tıkanmış olması halinde, yaprakları ve atık
maddeleri temizleyin ve hava jeti veya bir parça su
vasıtasıyla tozdan arındırın.

SEZON SONU BAKIMI

1. Otomatik anahtar ya da fişin bağlantısını kesin.
2. Filtreleri temizleyin ve yenileyin.
3. Güneşli bir günde ünitenin içinin tamamen kuruyabilmesi için
klimayı havalandırma modunda belirli bir süre çalışır halde bırakın.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ne zaman: • İç üniteden onay amaçlı bip sesi gelmiyor.
• LCD ekran çalışmıyor.
Nasıl:
• Arkada bulunan kapağı çıkarın.
• + ve – sembollerine dikkat ederek yeni pilleri takın.
Not: Yalnızca yeni pil kullanın. Kullanılmadığı zaman pilleri
kumandadan çıkarın.
DİKKAT! Pilleri diğer çöplerle birlikte atmayın. Toplama noktalarında
bulunan özel kutulara atılmaları gerekmektedir.

25

toz önleyici filtre

SORUN ÇÖZME
KABLO TEKNİK DEĞERLERİ
ARIZA

OLASI SEBEPLER
Güç kesintisi/fiş çıkmış
Hasarlı iç/dış ünite fan motoru
Arızalı kompresör termik/manyetik devre kesicisi
Arızalı koruma cihazı ya da sigortalar

Cihaz çalışmıyor

Gevşek bağlantılar ya da fiş çıkmış
Cihaz bazen çalışma esnasında kendini korumak için çalışmayı durdurrmaktadır.
Gerilim değeri anma değerin üstünde ya da altında
Aktif TIMER-ON (Zamanlayıcı Açık) fonksiyonu
Elektronik kontrol kartı hasar görmüş

Tuhaf koku

Hava filtresi kirlenmiş

Akan su gürültüsü
Hava çıkışından ice bir
duman çıkıyor

Soğutucu çevriminde sıvı geri akıyor
Bu durum örneğin "COOLING" (Soğutma) ya da "DEHUMIDIFYING/DRY" (Nem Alma)
modlarında odadaki hava çok soğuduğunda meydana gelir.
Bu gürültü ön panelin sıcaklık değişimleri yüzünden genişlemesi ya da daralmasından
meydana gelmekte olup, sorun oluşturmamaktadır.
Uygun olmayan sıcaklık ayarı

Tuhaf bir ses geliyor

İç ya da dış ünitenin hava girişi ya da çıkışı tıkanmış
Sıcak ya da soğuk, yetersiz hava akışı

Hava filtresi tıkanmış
Fan hızı en düşüğe ayarlanmış
Odada başka ısı kaynakları var
Soğutucu yok

Cihaz komutlara tepki
vermiyor

Ekran kapalı

Uzaktan kumanda iç üniteye yeterince yakın mesafede değil
Uzaktan kumandanın pilleri bitmek üzere
İç ünitenin sinyal alıcısı ve uzaktan kuanda arasında engeller var.
Aktif LED fonksiyonu
Güç kesintisi

Aşağıdakilerin meydana gelmesi halinde klimayı derhal kapatınız ve güç bağlantısını kesiniz:
Çalışma esnasında tuhaf sesler
Elektronik kontrol kartında arıza
Arızalı sigorta ya da anahtarlar
Cihazın içine su sıkılması ya da cisim sokulması
Kablo ya da fişlerin aşırı ısınması
Cihazdan çok kuvvetli kokuların gelmesi

EKRANDAKİ HATA SİNYALERİ
Arıza halinde, iç ünite ekranında aşağıdaki hata kodları gösterilecektir:
RUN (çalışıyor) lambası

Arızanın tanımı

Bir kere yanıp sönüyor

İç ünite sıcaklık sensöründe arıza

İki kere yanıp sönüyor

İç ünite boru tesisatı sıcaklık sensöründe arıza

6 kere yanıp sönüyor

İç ünite fan motorunda arıza
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SINIFI ENERJİ

DC INVERTER

Split Tip Klima
Kullanım Klavuzu

RB T INV 09 / RB T INV 12
RB T INV 18 / RB T INV 24
(Kodlu Modeller İçin Geçerlidir.)
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