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SOĞUTUCU AKIŞKAN R32

Klimalarda kullanılan R32 soğutucu akışkanları çevre dostu hidrokarbonlar sınıfındadır. Özellikle R32 soğutucu akışkanı
yanıcı sınıfında bir gaz olup kokusuzdur. Ayrıca bazı istenmeyen şartlar oluştuğunda alev alabilen ve parlayan bir gazdır. Ancak
tüm bu olasılıklar haricinde oda içerisindeki montajlarda aşağıdaki güvenlik ve montaj kurallara uyulması sonrasında gayet
kolay ve güvenli bir kullanım sağlanır.

Diğer soğutucu akışkanlar ile karşılaştırıldığında R32 gazı çevresel dostu olduğundan ozona zarar vermez ve yaşama etkisi
büyük olan sera gazı etki değeri de oldukça düşüktür.
Soğutucu akışkan R32 için olması gereken montaj alanları;

Soğutucu Akışkan

R32

Kapasite
(Btu/h)
9k

4 m2 ve üstü

12k

4 m2 ve üstü

18k

15 m2 ve üstü

22k/24k

25 m2 ve üstü

Oda Alanı

UYARI ( R32 )
•
•
•
•
•
•
•
•

Lütfen, bakım-onarım ve montaj öncesi kılavuzu okuyun.
Dikkat, R32 soğutucu akışkanı kokusuzdur.
Cihazın montaj alanı için yukarıdaki tabloyu kontrol ediniz.
Cihaz üzerinde buz çözme veya eşanjör temizlik çalışması sırasında üretici tarafından önerilen haricinde her hangi bir
madde kullanmayın.
Cihazı kesinlikle delmeyin, ateşle yaklaşmayın ve ateşe atmayın.
Cihazınızı yüksek ısı ve yangına neden olabilecek gaz, sıvı ya da elektrikle çalışan ve de yanmaya elverişli olan bu gibi
cihazların olduğu mahallere koymayınız.
Arıza oluştuğunda ya da bakım gerektiğinde size en yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz. Arıza ya da bakım sırasında
servis personeli kılavuzlara uymak zorundadır, yetkisiz kişilerin cihaz müdahale etmesi kesinlikle yasaktır.
Cihazın hurdaya atılması gibi durumlarda veya bakım esnasında soğutucu akışkanın mutlaka tahliye edilmesi gerekir.
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KURULUM İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI VE TAVSİYELER
Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde okuyun.

Bu cihazı yanıcı maddelerden (örn. alkol) veya
basınçlı tüp ve tanklardan (örn. sprey kutuları)
en az 50 cm mesafede bir yere yerleştirin.

İç ve dış ünite kurulumu sırasında çocukların
çalışma alanına erişemeyeceğinden emin olun ve
bu alanı uygun bir şekilde sınırlandırın.
Öngörülemeyecek kazalar meydana gelebilir.

Cihazın, yeteri kadar havalandırma yapılmayan
bir ortama kurulması halinde, soğutucu gazın
ortama sızmasını ve bir yangın tehlikesi
oluşturmasını engelleyecek tüm önlemler
alınmalıdır.

Dış ünitenin tabanının sağlam bir şekilde
oturduğundan emin olun.

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir
özelliktedir ve uygun olan atık kutularına
konulması sağlanmalıdır. Ömrünü tamamlamış
bir klimayı özel bir atık toplama merkeziyle
irtibata geçerek teslimatı sağlatınız.

Soğutucu sistemine herhangi bir hava
giremediğinden emin olun ve klimayı taşıdıktan
sonra herhangi bir soğutucu sızıntısı olup
olmadığını kontrol edin.

Bu klimayı sadece kullanma kılavuzu belirtilen
talimatlar doğrultusunda kullanın. Burada yer
alan talimatlar, tüm olası durumları ve koşulları
kapsayacak şekilde hazırlanmamıştır. Bu
nedenle, diğer elektrikli ev aletlerinde olduğu
gibi kurulum, çalıştırma ve bakım için daima
kontrollü ve dikkatli olunması tavsiye edilir.

Klimayı kurduktan sonra bir test çalıştırması
gerçekleştirin ve sonuçları not edin.

Bu cihaz, geçerli tüm ulusal yönetmeliklere
uygun olarak montaj yapılmalıdır.

Bu dahili kontrol ünitesi için T 5A / 250V
değerinde bir sigorta kullanılmıştır.

Ürüne müdahale edilmeden önce tüm elektrik
bağlantılarının devreden kesildiği kontrol
edilmelidir.

Kullanıcı, iç üniteyi korumak amacıyla
maksimum giriş akımına uygun bir sigorta veya
benzeri bir aşırı yük koruma cihazı
kullanmalıdır.

Bu cihaz, geçerli tüm ulusal kablo yerleştirme
yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır.

Söz konusu şebeke geriliminin, ürün etiketinde
belirtilen gerilim ile aynı olduğundan emin olun.
Şalteri veya elektrik fişini temiz tutun. Temas
yetersizliği nedeniyle elektrik çarpmasını veya
yangın çıkmasını önlemek amacıyla, elektrik
fişini doğru ve düzgün bir şekilde prize takın.

Bu cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla
ilgili bilgilerin verilmesi ve mevcut riskleri
anlamaları sağlanırsa, 8 yaşından büyük
çocuklar tarafından, kısmen fiziksel özürlü
zihinsel yetkinliği olan kişilerde kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oyun oynamamalıdır.
Gözetim altında bulunmadıkları sürece temizlik
ve bakım işlemleri çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.

Kullanacağınız fişin prize uygun olduğundan
emin olun; değilse, prizi değiştirin.
Cihaz, tüm kutuplarda bir kontak ayrımına sahip
olacak şekilde onu şebeke bağlantısından
kesecek ve aşırı voltaj kategori III koşullarında
tam bağlantı kesilmesini sağlayacak bir araçla
donatılmalıdır. Bu gibi araçlar, kablolama
kurallarına uygun olarak sabit kablolardan
oluşmalıdır.
Bu klimanın tüm kurulum çalışmaları,
profesyonel veya uzman kişiler tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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KULLANIM İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI VE TAVSİYELER
Klimayı hiçbir koşul altında tek başınıza
kurmaya çalışmayın. Bunun için her zaman
uzman bir teknik personelden yardım alın.

Soğuk hava temasına uzun bir süre boyunca
maruz kalmayın. Soğuk havaya doğrudan ve
uzun bir süre boyunca maruz kalmanız halinde
sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Çocukların, yaşlıların veya hastaların
bulunduğu odalarda, bu duruma özellikle dikkat
edilmelidir.
Cihazdan duman veya yanık kokusu gelmesi
halinde, derhal güç kaynağı bağlantısını kesin
ve Yetkili Servis ile iletişime geçin.

Temizleme ve bakım çalışmaları, yalnızca
uzman teknik personeller tarafından
yapılmalıdır. Herhangi bir temizleme veya
bakım çalışması gerçekleştirmeden önce
mutlaka ana güç kaynağı bağlantısını kesin.
Söz konusu şebeke geriliminin, ürün etiketinde
belirtilen gerilim ile aynı olduğundan emin olun.
Şalteri veya elektrik fişini temiz ve kuru tutun.
Temas yetersizliği nedeniyle elektrik çarpmasını
veya yangın çıkmasını önlemek amacıyla
elektrik fişini doğru ve düzgün bir şekilde prize
takın.
Çalışır haldeki cihazı kapatmak için fişini
çekmeyin; aksi takdirde bu, bir kıvılcım
çıkarabilir ve yangına sebep olabilir.

Cihazın bu gibi ortamlarda uzun bir süre
kullanılması halinde yangın veya elektrik
çarpması meydana gelebilir.

Onarım işlemleri için sadece üretici tarafından
belirlenen Yetkili Servis ile iletişime geçin.
Yanlış onarım sonucunda elektrik çarpması gibi
tehlikeli durumlar meydana gelebilir.
Cihazını uzun bir süre kullanmayacağınız
durumlarda, V otomat şalteri kapalı konuma
alın. Hava akış yönü düzgün bir şekilde
ayarlanmalıdır.
İç ünite hava üfleme panjurları, ısıtma
modunda iken aşağıya doğru, soğutma
modunda iken yukarıya doğru
konumlandırılmalıdır.

Bu cihaz, ev ortamlarını iklimlendirmek üzere
tasarlanmıştır ve kıyafetlerinizi kurutmak,
yemeklerinizi soğutmak vs. gibi başka herhangi
bir amaçla kullanılmamalıdır.

Bu cihazı hava filtresi olmadan kullanmayın.
Klimayı hava filtresi olmadan kullanmanız
halinde, cihazın iç kısımlarında aşırı miktarda
toz veya atık birikebilir ve arızalar meydana
gelmesine sebep olabilir.
Kullanıcı, cihazın Uzman bir teknisyen
tarafından kurulduğundan emin olmakla
sorumludur. Bu teknisyen, cihazın yürürlükteki
mevzuata uygun olarak topraklandığını kontrol
etmeli ve devreye bir V otomat (sigorta)
bağlantısı yapmalıdır.
Uzaktan kumanda içerisinde bulunan piller geri
dönüştürülmeli veya uygun şekilde bertaraf
edilmelidir. Kullanılmış pilleri lütfen
belediyelerce belirlenen atık toplama noktalarına
teslim edin.
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KULLANIM İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI VE TAVSİYELER
Hasar görmesini engellemek amacıyla elektrik
kablosunu burkmayın, çekmeyin veya
sıkıştırmayın. Hasar görmüş bir elektrik kablosu,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Hasar görmüş elektrik kabloları yalnızca uzman
bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

Cihazın üzerine tırmanmayın veya cihaz
üzerine ağır veya sıcak nesneler yerleştirmeyin.

Uzatma kabloları veya benzeri malzemeleri
kullanmayınız.

Klimanın çalıştığı sırada pencereleri veya
kapıları uzun bir süre boyunca açık bırakmayın.

Çıplak ayakla ve vücudunuzun bir kısmı ıslak
veya nemli iken cihaza dokunmayın.

Hava akımını, bitkiler veya hayvanlar üzerine
yönlendirmeyin.

İç ve dış ünitenin hava girişini veya çıkışını
engellemeyin. Bu giriş ve çıkış kısımlarının
engellenmesi, klima verimliliğinin düşmesine ve
bunun sonucunda arıza veya hasarlar meydana
gelmesine neden olur.

Bitkileri ve hayvanları uzun bir süre boyunca
direkt olarak soğuk hava akımına maruz
bırakmak, olumsuz etkilere sebep olabilir.

Hiçbir koşul altında cihazın özelliklerini
değiştirmeyin.

Klimanın su ile temas etmesine müsaade
etmeyin. Elektrik izolasyonu hasar görebilir ve
elektrik çarpmasına neden olabilir.

Havada yağ ve sülfür bulunan ortamlarda ya da
ısı kaynakları yakınında cihazı kullanmayın.

Cihazın üzerine tırmanmayın veya dış ünite
üzerine nesneler yerleştirmeyin.

Bu cihaz, kısmen fiziksel ve zihinsel özürlü olan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere geliştirilmemiştir. Ancak bu kişilerin
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin, cihazın
kullanımıyla ilgili talimatları sağlaması veya
denetlemesi koşuluyla bu kişiler tarafından
kullanılabilir.

Cihaz içerisine herhangi bir çubuk veya benzeri
bir nesne sokmayın. Aksi takdirde yaralanma
meydana gelebilir.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin
olacak şekilde gözetim altında tutulması
gerekir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlike
oluşmaması için üretici, servis temsilcisi veya
benzer nitelikte kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
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PARÇA İSİMLERİ

İÇ ÜNİTE
1

Ön panel

2

Hava filtresi

3

Opsiyonel filtre (varsa)

4

LED Ekranı

5

Sinyal alıcı

6

Terminal bloğu kapağı

7

İyonlaştırıcı jeneratör(varsa)

8

Hava yönlendirici kanat (sağ-sol)

9

Acil Çalıştırma Düğmesi

10

İç ünite etiketi

11

Hava yönlendirme panjuru(aşağı-yukarı)

12

Uzaktan kumanda

İÇ ÜNİTE
1

4-5

2-3

10
6

11

10

8

7 9

MO

DE
EC

FA

O

N

TIM

SL

SW

EE

ING

ER

P
DIS

MU

PL

TE

AY

SW

I FE

ING

EL

HE

AL

TU
THRB

O
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DIŞ ÜNİTE
13

Hava çıkış ızgarası

14

Dış ünite etiketi

15

Terminal blok kapağı

16

Gaz valfi

17

Sıvı valfi

Not: Yukarıda yer alan şekiller, yalnızca referans
amaçlıdır ve satın alınan üniteden farklı bir görünüme
sahip olabilir.
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İÇ ÜNİTE EKRANI

Burada yer alan şalter ve göstergelerin şekli ve konumu, modele göre farklı olabilir; ancak, işlevleri aynıdır.
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ACİL DURUM VE OTOMATİK YENİDEN BAŞLAMA FONKSİYONLARI
OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA
FONKSİYONU
Bu cihazın otomatik yeniden
fonksiyonu,
üretici
tarafından
ayarlanmıştır. Ani bir elektrik
durumunda devreye giren modül,
kesilmeden önceki ayarları kaydeder.
tekrar geri geldiğinde ise bu ayarlar
olarak geri yüklenir.

başlatma
önceden
kesintisi
elektrik
Elektrik
otomatik

OTOMATİK
YENİDEN
BAŞLATMA
fonksiyonunu devre dışı bırakmak için aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Klimayı kapatın ve fişi çekin.
2. Fişi prize takarken acil durum düğmesine basılı
tutun.
3. Üniteden dört kısa bip sesi gelene kadar acil
durum düğmesini 10 saniye boyunca basmaya
devam
edin.
OTOMATİK
YENİDEN
BAŞLATMA fonksiyonu böylece devre dışı
bırakılır.
• OTOMATİK
YENİDEN
BAŞLATMA
fonksiyonunu tekrar etkinleştirmek için
üniteden üç kısa bip sesi gelene kadar aynı
işlemi tekrarlayın.
ACİL DURUM FONKSİYONU
Uzaktan kumanda çalışmadığı veya bakım
çalışması yürütülmesi gerektiği durumlarda
aşağıdaki adımları izleyin:
Acil durum düğmesine ulaşmak için ön paneli
açın ve kaldırın.
1. Acil durum düğmesine bir kez basılması
halinde (tek bip) zorunlu SOĞUTMA işlemi
başlatılır.
2. Acil durum düğmesine 3 saniye içerisinde iki
kez basılması halinde (iki bip) zorunlu ISITMA
işlemi başlatılır.
3. Üniteyi kapatmak için düğmeye tekrar
basmanız yeterli (tek bir uzun bip).
4. 30 dakikalık zorunlu çalışma sonrasında klima
otomatik olarak 23 soğutma modunda ve
otomatik fan hızında çalışmaya başlar.
* Sayfa 13’te FEEL fonksiyonu hakkında daha
fazla bilgi bulabilirsiniz.

Burada yer alan acil durum düğmesinin
şekli ve konumu, modele göre farklı olabilir;
ancak, işlevi aynıdır.
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UZAKTAN KUMANDA

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

OPTION

ECO

MODE

TURBO

FAN

Cihazın görünümü ve uzaktan kumandanın bazı fonksiyonları, modele göre farklı olabilir.
Burada yer alan düğme ve göstergelerin şekli ve konumu modele göre farklı olabilir; ancak, işlevleri aynıdır.
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UZAKTAN KUMANDA

Cihazın görünümü ve uzaktan kumandanın bazı fonksiyonları, modele göre farklı olabilir.
Burada yer alan düğme ve göstergelerin şekli ve konumu modele göre farklı olabilir; ancak, işlevleri aynıdır.
HEALTHY / MUTE / CLEAN / I FEEL / I SET, SWING (sol ve sağ), bunlar isteğe bağlı işlev düğmeleridir, asıl model bu işleve sahip
olmasa da basıldığında bir bip sesi duyacaksınız, özürlerimizi ifade ediyoruz.
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UZAKTAN KUMANDA
Uzaktan kumanda EKRAN
Likit kristal ekranda (LCD) yer alan sembollerin anlamı
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UZAKTAN KUMANDA

Pilleri, Uzaktan Kumanda üzerinde gösterilen yönde

Bkz. Resim 1:
görebilirsiniz.
konumda

Fonksiyon
C
F

O

O

Uzaktan kumanda C

Bkz. Resim 2:
Pilleri uzaktan kumand

,

tma modunda
) ve

(SICAK

(SICAK

) sembolleri

) sembolü

uzaktan

ü

4. Uzaktan
az 1 m kadar uzakta tutun.
Uzaktan kumanda kutusu şekildeki gibi monte edilmelidir.

Uzaktan kumanda kutusu

MODE
ECO

FAN
MOD

E

I FEEL

MUTE
DISP
LAY

SWIN
G

TUR
BO
HEA
LTH
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TIMER

DISPLAY

SWING

TIME
R
SLEE
P

MUT
E

SLEEP

SWING

ECO
FAN

SWIN
G

TURBO
I FEEL
HEALTH

KULLANIM TALİMATLARI
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KULLANMA TALİMATLARI
SOĞUTMA MODU
Soğutma fonksiyonunu kullanarak hem
odanın sıcaklığını düşürebilir hem de
Hava nem oranını azaltabilirsiniz.
Soğutma fonksiyonunu ( COOL ) etkinleştirmek için
düğmesine basın ve ekranda
) sembolünün görünmesini bekleyin.

(COOL

veya
Soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek için
düğmesini kullanarak oda sıcaklığından daha düşük bir
sıcaklığa ayarlayın. Klima fonksiyonlarını optimize
etmek için ilgili düğmeye basarak sıcaklığı (1), hızı (2)
ve hava akış yönünü (3) değiştirin.

ISITMA MODU

Isıtma fonksiyonunu kullanarak oda
sıcaklığı artırabilirsiniz.
Isıtma fonksiyonunu ( HEAT ) etkinleştirmek için
MODE (Mod) düğmesine basın ve ekranda
(HEAT
) sembolünün görünmesini bekleyin.
veya
düğmesini kullanarak, oda sıcaklığından
daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
Klima fonksiyonlarını optimize etmek için ilgili
düğmeye basarak, sıcaklığı (1), hızı (2) ve hava akış
yönünü (3) değiştirin.
Cihaz, sıcak havanın derhal çıkmasını sağlamak
için birkaç saniye içinde cihazı devreye almasını
geciktiren bir elektrikli ısıtıcı ile donatılmışsa
(opsiyonel, modele göre değişiklik gösterir).
Cihaz, ISITMA modundayken kondanserde biriken
buzu çözmek için kullanılan ve böylece ısı değişim
fonksiyonunun kullanılmasını sağlayan otomatik bir
buz çözme döngüsü başlatabilir. Buz çözme işlemi
sırasında iç ünite fanı durur ve bu işlem genellikle 2-10
dakika kadar sürer. Buz çözme işleminden sonra
otomatik olarak ISITMA modu başlatılır.
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KULLANIM TALİMATLARI
ZAMANLAYICI MODU ---- ZAMANLAYICI
Klimanın saatini ayarlamak için
kullanılır
Otomatik çalışma süresini ayarlamak için cihaz kapalı
olmalıdır.
ZAMANLAYICI düğmesine bir kez ve ardından
sıcaklığı ayarlamak için
veya
düğmesine basın;
ZAMANLAYICI düğmesine iki kez ve ardından süreyi
ayarlamak için
veya
düğmesine basın;
ZAMANLAYICI düğmesine üç kez basın ve ardından
ekranda otomatik çalışma süresi gösterilene kadar kalan
süreye basın.
NOT!
Süre ayarlama işlemine geçmeden önce: Çalışma
modunu ayarlamak için MODE (2) ve fan hızını
ayarlamak için FAN (3) düğmesini kullanın. Klimayı
(ON/OFF düğmesini kullanarak) kapatın.
Not: Söz konusu fonksiyonu iptal etmek için
ZAMANLAYICI düğmesine tekrar basın.
Not: Elektrik kesintisi durumunda ZAMANLAYICIYI
tekrar açmanız gerekir.
ZAMANLAYICI MODU ---- ZAMANLAYICI

Klimanın otomatik kapanma
özelliği için kullanılır.
Durdurma zamanını ayarlamak için ZAMANLAYICI
düğmesine basabilirsiniz. Dinlenme saatini ayarlamak
için düğmesine basın veya istediğiniz süre ayarlanana
kadar ZAMANLAYICI düğmesine tekrar basın.
Not: Söz konusu fonksiyonu iptal etmek için
ZAMANLAYICI düğmesine tekrar basın.
Not: Elektrik kesintisi durumunda ZAMANLAYICIYI
tekrar kapatmanız gerekir.

Not: ZAMANLAYICI fonksiyonu yarım saatlik aralıklarla ayarlanabilir.
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KULLANIM TALİMATLARI
FAN (FAN) MODU
FAN

Klima sadece havalandırma modunda
çalışır.

FAN modunu ayarlamak için ekranda
( FAN
)
görünene kadar MOD düğmesine basmaya devam edin.
FAN düğmesine bastığınızda hız ayarları aşağıdaki
sırayla değiştirilir: DÜŞÜK/ORTA/YÜKSEK/AUTO
(FAN modunda).
Tüm bunların yanı sıra uzaktan kumanda da bir önceki
kullanıma ait hızı hafızaya alır.
KONFOR modunda (otomatik) klima fan hızını ve
çalışma modunu (SOĞUTMA veya ISITMA) otomatik
olarak ayarlar.

DRY (NEM ALMA) MODU
Bu fonksiyon, oda içerisindeki
konforu arttırmak amacıyla, havadaki
DRY
nemi azaltır.
KURU modunu ayarlamak için ekranda ( NEM
ALMA ) görünene kadar MOD düğmesine basmaya
devam edin. Bu sayede soğutma döngüleri ve hava fanı
arasında otomatik olarak geçiş yapılır.

I SET MODU (OPSİYONEL)
SOĞUTMA / ISITMA / FAN / KURUTMA modlarının her
birinde sıcaklık (SOĞUTMA / ISITMA), fan hızı (SOĞUTMA /
ISITMA / FAN) ve favori olarak sallayın, sonra "I SET" düğmesine
"AU" belirene kadar 3 saniye boyunca basın.Ekranda ve ekranın
arka planı aydınlatma, uzaktan kumanda çalışacak ve hatırlayacaktır.
bu ayarlar. Çalışmayaı yukarıdakileri tekrarlayarak sıfırlayabilirsiniz.
Her SOĞUTMA / ISITMA / FAN / KURUTMA modunda, "I SET"
düğmesine basın. Bu fonksiyonu aktif hale getirmek için AC tuşuna
basın. Favori ayar ve ekranda AU’nun yanıp söndüğünü göreceksiniz.
Uzaktan kumanda. Tuşuna tekrar basın veya diğer düğmelere basın.
bu işlevi iptal et.
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KULLANIM TALİMATLARI
I FEEL (KONFOR) MODU
I FEEL

Konfor mod.

I FEEL (konfor) modunu çalıştırmak için ekranda ( I
FELL ) sembolü görülene kadar uzaktan kumandadaki
MODE düğmesine basmaya devam edin.
I FEEL modunda, hem fan hızı hem de sıcaklık ayarları
oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır (iç ünite
üzerinde yer alan bir sıcaklık sensörü ile tespit edilir).
Ortam sıcaklığı
< 20
20 OC ~26 OC
> 26 OC

Çalışma modu

Oto. sıcaklık
23 OC

NEM ALMA
SOĞUK

18 OC
23 OC

ISITMA ( ISI POMPASI TİPİ
İÇİN) FAN (SADECE
SOĞUTMA TİPİ İÇİN)

Klima fonksiyonlarını optimize etmek için ilgili düğmeye basarak
sıcaklığı (sadece ± 2 OC ) (1), hızı (2) ve hava akış yönünü (3)
değiştirin.

SLEEP (UYKU) MODU

UYKU modunu çalıştırmak için ekranda (AUTOQUIET
) sembolü görülene kadar uzaktan kumandadaki SLEEP
düğmesine basmaya devam edin.
UYKU fonksiyonu, gece saatlerinde oda içerisindeki
konforu artırmak amacıyla sıcaklığı ayarlar. Soğutma
veya nem alma modunda iken; ayarlanan sıcaklık, her 60
dakikada bir otomatik olarak 1 OC derece artırılır.
Böylece klima çalışmaya başladıktan 2 saat sonra
derece 2 OC artırılmış olur.
Isıtma modundayken; ayarlanan sıcaklık, klima
çalışmaya başladıktan 2 saat sonra yavaş yavaş 2 OC
derece düşürülür.
Uyku modunda 10 saat çalıştıktan sonra klima otomatik
olarak kapanır.
KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME (OPSİYONEL)
1. Bu fonksiyon iç ünite eşanjöründen çıkan kir, bakteri vb.
birikenleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
2. Bu işleve girmek için "CLEAN" düğmesine basın. İç ünite
ekranında "CL" görünecektir.
3. Bu fonksiyon yaklaşık 30 dakika çalışacak ve geri dönecektir.
Bu fonksiyondan önce ayarlanan moda geçin. "ON / OFF" tuşuna
veya "Mod" basarak bu işlevi iptal edebilirsiniz.
İşlem bittiğinde 2 defa bip sesi duyacaksınız.
4. Bu işlem sırasında plastik malzemeler ısınıp genişler ve sonra
soğudukça büzüşeceğinden. bir miktar gürültü olması normaldir.
5. Bu işlevi güvenlik koruma özelliklerini önlemek için çalıştırmanızı
öneririz.
6. Bu işlevi 3 ayda bir çalıştırmanızı öneririz.
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KORUMA / GÜVENLİK

Bu klima, size uygun ve konforlu bir yaşam ortamı sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıdaki belirtilen
şartların dışında kullanılması halinde, bazı güvenlik koruma özellikleri devreye girer.
T1iklimlendirme modelleri:

No.

MODE (Mod)

1

Isıtma

2

Soğutma

3

Nem alma

Dış sıcaklık 24 °C üzerinde
Dış sıcaklık -7 °C altında
Oda sıcaklığı 27 °C üzerinde
Dış sıcaklık 43 °C üzerinde
Oda sıcaklığı 21 °C altında
Oda sıcaklığı 18 °C altında

Tropical T3 iklimlendirme modelleri:

No.

MODE (Mod)

1

Isıtma

2

Soğutma

3

Nem alma

Dış sıcaklık 24 °C üzerinde
Dış sıcaklık -7 °C altında
Oda sıcaklığı 27 °C üzerinde
Dış sıcaklık 52 °C üzerinde
Oda sıcaklığı 21 °C altında
Oda sıcaklığı 18 °C altında

Bu cihaz, kapatıldıktan sonra tekrar açıldığında veya çalışma sırasında mod değiştirildiğinde
yaklaşık 3 dakika beklemeniz gerekir, hemen çalışmaz. Bu, normal bir koruma fonksiyonudur;
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MONTAJ --- MONTAJ Yerinin Seçilmesi
İÇ ÜNİTE
• İç üniteyi, sarsıntıya maruz kalmayan sağlam bir
duvar üzerine monte edin.
• Giriş ve çıkış noktaları engellenmemelidir: Hava, tüm
odaya rahat bir şekilde dağılabilmelidir.
• Üniteyi ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynaklarının
yakınına monte etmeyin.
• Üniteyi bir elektrik prizine veya benzeri bir kaynağın
yakınına monte edin.
• Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalabilecek bir
yere monte etmeyin.
• Ünite kurulumu sırasında yoğuşma suyunun kolayca
tahliye edilebileceği ve dış üniteye kolayca
bağlanabileceği bir nokta seçin.
• Klimanın fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol edin
ve resimde gösterildiği şekilde, yeteri kadar mesafe
olduğundan emin olun.
• Filtrenin kolayca çıkarılabileceği bir nokta seçin.

Montaj plakası

Yoğuşma suyu tahliye borusu
Kovan
Yalıtım kaplaması
Elektrik kablosu
Su tahliye borusu

DIŞ ÜNİTE

resimde gösterilen ve korunması gereken minimum
mesafe (mm)

• Dış üniteye ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynaklarının
yakınına monte etmeyin.
• Üniteyi çok rüzgarlı veya tozlu yerlere monte
etmeyin.
• Üniteyi insanların sıklıkla geçtiği güzergahlara monte
etmeyin. Montaj işlemi sırasında hava çıkış ve
çalışma sesinin komşularınızı rahatsız etmeyeceği bir
nokta seçin.
• Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalabilecek bir
yere monte etmemeye özen gösterin (gerekli olması
halinde hava akışını engellemeyecek bir koruma
kullanın).
• Resimde gösterildiği şekilde havanın kolayca hareket
edebileceği bir mesafe bırakın.
• Dış üniteyi güvenli ve sağlam bir yere monte edin.
• Dış ünitenin sarsıntıya maruz kalmaması için ünitenin
ayaklarına lastik contalar yerleştirin.
Montaj Şeması
Dış ünite

İç ünite

Yükseklik 5 m’den az
olmalı

İç ünite

15 m’den az olmalı

Yükseklik 5 m’den az
olmalı

15 m’den az olmalı

Dış ünite

Alıcı, bu klimayı monte edecek, bakımdan geçirecek veya onaracak kişi ve/veya Yetkili Servisin, soğutma ürünleri konusunda
uzman ve yeteri deneyimli olduğunu belirlemekle sorumludur.
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MONTAJ

--- İç Ünitenin Montajı

Montaj işlemine başlamadan önce iç ve dış ünitenin
montaj yerini belirleyin. Bunun için üniteler etrafında
bırakılması gereken minimum mesafeyi dikkate alın.
Klimanızı, banyo veya çamaşırhane gibi nemli
odalara kurmayın.
Kurulum yeri, yerden en az 250 cm yüksekte
olmalıdır.
Kurulum işlemine başlamak için aşağıdaki adımları
izleyin:

¦50

Montaj plakasının kurulumu
1. Arka sacı daima dikey veya yatay yönde monte edin.
2. İç ünite montaj sacını sabitlemek için 32 mm
derinliğinde delikler açın.
3. Deliklere plastik dübelleri yerleştirin.
4. Birlikte verilen sabitleme vidalarını kullanarak arka
sacı monte edin.
5. Bu sırada arka sacın ağırlığa dayanacak şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
Not: Kullanmış olduğunuz montaj sacı yukarıda
gösterilenden farklı olabilir; ancak, montaj yöntemi
aynıdır.
Kapalı alanlar

Borular için duvara delik açılması
1. Boru deliğini (55) açarken, dışarıya doğru, hafifçe
aşağıya doğru bir hareket izlemeye özen gösterin.
2. Bağlantı borularının ve kablolarının delikten geçirildiği
sırada hasar görmesini önlemek amacıyla, boruların uc
kısımlarına koruma uygulaması yapın.

Açık alanlar

5mm

Bu delik dış kısma ve aşağıya doğru bakmalıdır.
Not: Tahliye borusunu duvar deliği yönünde aşağıya
doğru tutun; aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.

Elektrik bağlantıları --- İç ünite
Ön panel

1. Ön paneli açın.
2. Resimde gösterildiği şekilde (vidaları çıkararak veya
kancaları esneterek) kapağı çıkarın.
3. Elektrik bağlantıları için ünitenin sağ tarafında, ön
panelin altında bulunan devre şemasına bakınız.
4. Numaraları takip etmek suretiyle kablo uçlarını vida
terminaline bağlayın. Geçerli tüm ulusal güvenlik kodu
şartlarına uygun olarak elektrik güç girişi için uygun bir
kablo boyutu kullanın (bkz. ünitenin bilgi etiketine).

Kablo şeması

Dış ve iç üniteyi bağlamak için kullanılan kablolar,
dış hava şartlarına uygun olmalıdır.

Terminal bloğu kapağı

Fiş, gerektiğinde kolayca çıkarılabilmesi için cihaz
kurulduktan sonra bile rahatça erişilebilir olmalıdır.
Doğru bir topraklama yapıldığından emin olun.
Elektrik kablosunun hasar görmesi halinde bu kablo,
yetkili bir Servis tarafından değiştirilmelidir.
Not: Kablolar, terminal bloğu bulunmayan modele göre
alternatif olarak iç ünitenin ana PCB’sine bağlanabilir.
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MONTAJ

--- İç Ünitenin Montajı

Soğutucu boru bağlantısı
1

Borular, resimde gösterildiği şekilde 3 yönde
yerleştirilebilir. Boruların 1 veya 3 yönünde yerleştirilmesi
halinde, bir bıçak kullanarak iç ünitenin yan kısmındaki
oluk boyunca bir çentik açın.
Boruları, duvar deliği boyunca yerleştirin ve bakır ile
tahliye borularını ve elektrik kablolarını, tahliye borusu
aşağıda olacak ve sorunsuz bir akışa izin verecek şekilde
bant yardımıyla birbirine bağlayın.
•
•
•

Nem veya kirin girmesini önlemek amacıyla, boruyu
bağlamadan önce boru kapağını çıkarmayın.
Borunun sıkça bükülmesi veya çekilmesi halinde,
boru sertleşmeye başlar. Boruyu aynı noktada üçten
fazla bükmeyin.
Bükülmüş boruyu düzeltirken, boruyu, resimde
gösterildiği şekilde dikkatlice açarak düzeltin.

2

3

Bağlantı borusunu şekillendirin

EVET

HAYIR

İç ünite bağlantıları

Bükülmüş boruyu uzatma

1. İç ünitenin boru kapağını çıkarın (içerisinde herhangi bir
birikinti olmadığından emin olun).
2. Rakoru takın ve bağlantı borusunun en uç kısmında bir
flanş oluşturun.
3. Ters yönde hareket eden iki adet anahtar kullanarak, bu
bağlantıyı sıkılaştırın.

İç ünitenin yoğuşma suyu tahliyesi

Tork anahtarı

İç ünitenin yoğuşma suyu tahliyesi, başarılı bir kurulum
için olmazsa olmazdır.
1. Tahliye hortumunu herhangi bir sifona sebep olmayacak
şekilde, boruların altına yerleştirin.
2. Tahliye işlemini kolaylaştırmak amacıyla, tahliye
borusu aşağıya doğru eğimli bir şekilde yerleştirilmelidir.
3. Boşaltma hortumunu bükmeyin veya boşaltma
hortumunun dışarıya sarkmasına veya bükülü kalmasına
müsaade etmeyin. Ayrıca, hortum ucunun suda kalmasına
izin vermeyin. Tahliye borusuna bir uzatma eklemeniz
halinde, bu uzatmanın iç üniteden geçirildiğinden emin
olun.
4. Boruların sağ tarafa bağlanması halinde borular, elektrik
kablosu ve tahliye borusu bir boru bağlantısı yardımıyla
ünitenin arka kısmından geçirilmeli ve sıkıca
bağlanmalıdır.
1) Boruyu ilgili yuvaya bağlayın.
2) Boruyu tabana bağlamak için bastırın.

EVET

HAYIR
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HAYIR

KURULUM

--- İç Ünitenin Kurulumu

İÇ ÜNİTENİN KURULUMU
Boruyu talimatlar uyarınca bağladıktan sonra, bağlantı
kablolarını da bağlayın. Artık tahliye borusunu
bağlayabilirsiniz. Bağlantı işlemini tamamladıktan sonra
boruyu, kabloları ve tahliye borusunu yalıtım malzemesi
ile sarın.

Vinil bant 1 ile sarılmıştır
Soğutucu
boru
Bağlantı
kablosu
Soğutucu boru
Bağlantı kablosu
1 (ısı pompası
i i )

1. Boruları, kabloları ve tahliye borusunu düzgün bir
şekilde hizalayın.
2. Boru bağlantılarını yalıtım malzemesi ile sarın ve
izole bant ile emniyete alın.
3. Boruları, kabloları ve tahliye borusunu duvarda
bulunan delikten geçirin ve iç üniteyi montaj sacının üst
kısmına güvenli bir şekilde monte edin.
4. İç ünitenin alt kısmını montaj sacına yerleştirin ve
bastırın.

KURULUM
•
•

•
•

•

İzolasyon
manşonu

Prob kablosu (ısı pompası
için)

Yoğuşma suyu tahliye
borusu

Montaj Sacı

--- Dış Ünitenin Kurulumu

Dış ünite sağlam bir duvara monte edilmeli ve
güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır.
Boruları ve bağlantı kablolarını bağlamadan önce
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: Duvar üzerindeki
en iyi noktayı belirleyin ve montaj çalışmalarının
kolayca gerçekleştirilmesini sağlayacak bir alan
ayırın.
Bu işlem için duvar tipine uygun vida çapları
kullanarak, ayak sacını, duvara monte edin.
Ünitenin çalışması sırasında görülebilecek
titreşimleri önlemek amacıyla ünitenin ağırlığını
sorunsuz bir şekilde taşıyacak normalden daha fazla
vida çapı kullanın. Bu vidalar uzun yıllarca
gevşemeden, ürünü güvenle taşıyabilecek özellikte
olmalıdır.
Bu ünite, yerel düzenlemelere uygun olarak monte
edilmelidir.

Dış ünitenin yoğuşma suyu tahliyesi (sadece ısı
pompası modelleri için)
Isıtma modu sırasında dış ünitede meydana gelen
yoğuşma suyu ve buz, tahliye borusu aracılığıyla
boşaltılabilir.
1. Tahliye borusunu resimde gösterildiği şekilde,
ünitenin 25 mm’lik deliğine yerleştirin ve sabitleyin.
2. Tahliye noktasını ve tahliye borusunu bağlayın.
Suyun düzgün bir yere boşaltıldığından emin olun.

Tahliye
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Tahliye borusu

KURULUM

--- Dış Ünitenin Kurulumu
Kapağın arka kısmında yer

1. Dış ünitenin sağ plakasında bulunan terminal kapağını
sökün.
2. Elektrik kablosunu, terminal panele bağlayın.
Kullanılacak kablolar iç üniteye uygun olmalıdır.
3. Güç bağlantısını, kablo tutucu ile sabitleyin.
4. Kablonun düzgün bir şekilde oturduğundan emin
olun.
5. Düzgün bir topraklama yapıldığından emin olun.
6. Terminal kapağını tekrar takın.

Rakor bağlantıları, iç ünite prosedüründe açıklandığı
üzere, aynı işlemi kullanarak dış üniteye bağlayın.
Olası bir sızıntı durumunu önlemek için aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Rakor somunları iki anahtar yardımıyla sıkın.
Borulara zarar vermemeye özen gösterin.
2. Sıkma torkunun yetersiz olması halinde sızıntı
meydana gelebilir. Sıkma torkunun fazla olması halinde
de flanş hasar görebileceği için sızıntı meydana gelebilir.
3. Bu işlem için mutlaka bir sabitleme anahtarı ve tork
anahtarı kullanılması tavsiye edilir: İhtiyaç duymanız
halinde sayfa 22’de yer alan tabloya başvurunuz.

Vida

Sağ tarafta
bulunan Terminal
kapağını çıkarın

Likit tapası

Sıvı valfi
Tapa

Soğutma sisteminde bulunan hava ve nem, kompresör
arızasına neden olabilir. İç ve dış üniteleri bağladıktan
sonra bir vakum pompası kullanarak soğutma sisteminde
bulunan hava ve nemi boşaltın.
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KURULUM

--- Dış Ünitenin Kurulumu

(1) 2 ve 3 yönlü valflerde bulunan kapakları sökün
ve çıkarın.
(2) Servis noktasında bulunan kapağı sökün ve
çıkarın.
(3) Vakum pompası hortumunu servis noktasına
bağlayın.
(4) Mutlak vakum 10 mm Hg güce ulaşana kadar
vakum pompasını 10 ile 15 dakika arası çalıştırın.
(5) Vakum pompası çalıştığı sırada vakum pompası
kavramasında bulunan düşük basınç düğmesini
kapatın.
Vakum pompasını durdurun.
(6) 2 yönlü valfi 1/4 oranında döndürerek açın ve
10 saniye sonra tekrar kapatın. Köpük veya
elektronik bir sızıntı cihazı kullanarak, tüm
bağlantıları sızıntıya karşı kontrol edin.
(7) 2 ve 3 yönlü vaflerin gövdesini döndürün.
Vakum pompası hortumu bağlantısını kesin.
(8) Valflerin üzerinde bulunan kapakları tekrar
takın ve sıkın.

İç üniteye bağlayın
Açık konum
Mil

Valf çekirdeği

İç ünite

•
•
•
•
•
•
•
•

2 yönlü valf

3 yönlü valf

(6) 1/4 döndürerek açın
(7) Tamamıyla döndürün
Servis
noktası
somunu

Valfi açın

(7) Valfi tamamen
açmak için döndürün

Valf kapağı
(1) Döndürün

(1) Döndürün
Valf kapağı

(8) Sıkın

(8) Sıkın

--- Çalışma testi

1. İç ünitenin bağlantılarını, izolasyon kaplamaları ile yalıtın
ve izolasyon bandı ile sabitleyin.
2. Sinyal kablosunun geri kalan kısmını, boruya veya dış
üniteye sabitleyin.
3. Kelepçeler yardımıyla (onları izolasyon bandı yardımıyla
kapladıktan sonra) boruları, duvara sabitleyin veya onları
plastik yuvalara yerleştirin.
4. Borunun geçirildiği duvar deliğini, hava veya su
geçmeyecek şekilde kapatın.
•

Servis noktası kapağı

Soğutucu akış yönü

(2) Tura
(8) Sıkın

KURULUM

İğne

Dış üniteye bağlayın

AÇIK/KAPALI ve FAN fonksiyonları normal şekilde
çalışıyor mu?
MOD fonksiyonu normal şekilde çalışıyor mu?
Ayar noktası ve ZAMANLAYICI fonksiyonu normal
şekilde çalışıyor mu?
Lambaların tamamı normal şekilde çalışıyor mu?
Hava akışı için kullanılan kanatçıklar normal şekilde
çalışıyor mu?
Yoğuşma suyu düzenli olarak boşaltılıyor mu?

Kelepçeler
Yalıtım kaplaması

borular

izalasyon bandı
borular
conta
iç mekan

Çalışma sırasında anormal ses veya titreşim meydana
geliyor mu?
Çalışma sırasında üretilen ses, hava akışı veya yoğuşma
suyu tahliyesi komşuları rahatsız ediyor mu?
Herhangi bir soğutucu gaz sızıntısı mevcut mu?

Not: Elektronik kontrol cihazı sayesinde sisteme güç
verilmesine rağmen, kompresör sadece üç dakika sonra
çalışmaya başlar.
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dış mekan

duvar

KURULUM

--- Kurulum talimatları
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KURULUM

--- Kurulum talimatları

ELEKTRİK BAĞLANTISI ŞEMASI
Kablo şeması, modele göre farklılık gösterebilir. Lütfen, iç ünite ve dış ünite üzerinde yer alan kablo şemalarını
dikkate alın.
İç ünitedeki kablo şeması, ön panelin altında yer almaktadır.
Dış ünitedeki kablo şeması ise dış ünite terminal kapağının arka yüzeyinde yer almaktadır.

Ön panel
Kablo şeması

Not: Kablolar, bazı modellerde üretici tarafından terminal bulunmayan iç ünitenin ana PCB’sine bağlanmıştır.
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KURULUM

--- Kurulum talimatları
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BAKIM
Klima verimliliğini korumak için düzenli olarak bakım
çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan önce, elektrik
kablosunun şebeke bağlantısını kesin.
TOZ ÖNLEME FİLTRELERİ
1. Ok işaretini izleyerek ön paneli açın.
2. Bir elinizle ön paneli kaldırırken, diğer elinizle hava
filtresini çıkarın.
3. Filtreyi, su yardımıyla temizleyin; filtrenin yağlanmış
olması halinde, onu ılık su ile temizleyin (en fazla 45oC).
Filtreyi daha sonra serin ve kuru bir ortamda kurumaya
bırakın.
4. Bir elinizle ön paneli kaldırırken, diğer elinizle hava
filtresini tekrar yerine yerleştirin.
5. Kapağı kapatın.
Elektrostatik ve koku filtresi (varsa) yıkanabilir veya
temizlenebilir özellikte olmadığından, her 6 ayda bir yeni
filtreler ile değiştirilmelidir.

Toz öneleme filtresi

1. Ünitenin ön panelini açın ve sonuna kadar kaldırın.
Daha sonra temizleme işlemini kolaylaştırmak için onu
kancalardan ayırın.
2. İç üniteyi, su (en fazla 40oC) ve nötr sabun kullanarak,
bir bez yardımıyla temizleyin. Hiçbir koşul altında
aşındırıcı solvent veya deterjan kullanmayın.
3. Dış ünitenin tıkanması halinde yaprakları ve
atıkları çıkarın ve hava püskürtücüsü ya da biraz su
kullanarak, tozu arındırın.

SEZON SONU BAKIM

1. Otomatik şalter veya priz bağlantısını kesin.
2. Filtreleri temizleyin ve tekrar yerine takın.
3. Güneşli bir günde klimanın birkaç saat boyunca havalandırma modunda çalışmasına izin vererek, ünitenin
tamamıyla kurumasını sağlayın.

Ne zaman?
Nasıl?

•
•

İç üniteden bir doğrulama/onaylama sesi gelmediğinde.
LCD ekran çalışmadığında.

•
•
•

Arka kısımda bulunan kapağı çıkarın.
Yeni pilleri + ve - sembollerine uygun olarak yerleştirin.

HATIRLATMA: Yalnızca yeni piller kullanın. Uzaktan kumandanın pillerini değiştirdiğiniz sırada, klimanın
çalışmıyor olmasına dikkat edin.
UYARI! Pilleri evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Bu piller, toplama noktalarında bulunan özel alanlara
aracılığıyla bertaraf edilmelidir.
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SORUN GİDERME
ARIZA

OLASI NEDENLER
Güç arızası mevcut veya elektrik kablosu çıkmış olabilir.
İç/dış ünitenin fan motoru hasar görmüş olabilir.
Kompresör termomanyetik devre kesici arızalanmış olabilir.
Koruyucu cihaz veya sigortalar arızalanmış olabilir.

Cihaz çalışmıyor

Bağlantılar gevşemiş veya elektrik kablosu çıkmış olabilir.
Cihazı korumak amacıyla, bu modül çalışmayı durdurmuş olabilir.
Mevcut gerilim, gerilim aralığından daha yüksek veya düşük olabilir.
ZAMANLAYICI AÇIK fonksiyonu etkin olabilir.
Elektronik kontrol paneli hasar görmüş olabilir.

Kötü koku

Hava filtresi kirlenmiş olabilir.

Su sesi

Soğutucu devresinde yer alan sıvı, geri akıyor olabilir.

Hava çıkışından gelen ince
sis bulutu

Bu durum, cihaz “SOĞUTMA” veya “NEM GİDERME/KURU” modunda çalıştığı
sırada, oda sıcaklığı çok düşük olduğunda meydana gelebilir.

Tuhaf ses

Cihaz tarafından üretilen ses, sıcaklık değişiklikler nedeniyle ön panelin genleşmesi
veya büzülmesi nedeniyle meydana gelebilir ve bir soruna işaret etmez.
Sıcaklık ayarları düzgün olmayabilir.
İç veya dış ünitenin hava giriş ya da çıkış kısmı engellenmiş olabilir.

Yetersiz hava akışı (sıcak
veya soğuk)

Hava filtresi tıkanmış olabilir.
Fan hızı minimum ayarda olabilir.
Oda içerisinde farklı ısı kaynakları yer alıyor olabilir.
Soğutucu bitmiş olabilir.

Cihaz komutlara cevap
vermiyor

Uzaktan kumanda, iç üniteye yeteri kadar yakın olmayabilir.
Uzaktan kumandada bulunan piller bitmiş olabilir.
Uzaktan kumanda ve iç ünitenin sinyal alıcısı arasında bir engel olabilir.

Ekran kapalı

LED fonksiyonu etkin olabilir.
Elektrik kesintisi meydana gelmiş olabilir.

Aşağıdaki durumlarda klimayı derhal kapatın ve elektrik bağlantısını kesin:
Çalışma sırasında tuhaf sesler duyulduğunda.
Elektronik kontrol paneli arızalandığında.
Arızalı sigorta veya şalterler bulunduğunda.
Cihaz içerisine su veya yabancı nesneler girdiğinde.
Kablo veya prizler aşırı ısındığında.
Cihazdan çok belirgin bir koku geldiğinde.
EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN HATA SİNYALLERİ
Herhangi bir hatanın meydana gelmesi halinde iç ünitede aşağıdaki hata kodları görüntülenir:
Lamba

Sorun açıklaması

Bir kez yanıp söner

İç ünite sıcaklık sensörü arızası

İki kez yanıp söner

İç ünite boru sıcaklığı sensörü arızası

6 kez yanıp söner

İç ünite fan motoru arızası
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