
R410A Split Series
INSTALLATION MANUAL
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Installation manual
Installationsanleitung
Manuel d’installation

Installatiehandleiding
Manual de instalación

Manuale di installazione
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MODELS

FTXG20LV1BW FTXG20LV1BS
FTXG25LV1BW FTXG25LV1BS
FTXG35LV1BW FTXG35LV1BS
FTXG50LV1BW FTXG50LV1BS
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1 ■Türkçe

Güvenlik Önlemleri
• Burada açýklanan önlemler, UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Her ikisi de güvenlikle ilgili 
önemli bilgiler içerir. Bütün önlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.

• UYARILAR ve ÝKAZLAR ifadelerinin anlamý

UYARILAR ...... Bu talimatlara tam anlamýyla uymamak, yaralanma veya can kaybýna neden olabilir.

İKAZLAR........ Bu talimatlara tam anlamýyla uymamak, duruma bağlý olarak ciddi sonuçlar doğurabilecek 
mal hasarý veya yaralanmaya neden olabilir.

• Bu kýlavuzda gösterilen güvenlik iþaretleri aþaðýdaki anlamlara sahiptir:

• Montajý tamamladýktan sonra, hatalara karþý kontrol için bir deneme çalýþmasý gerçekleþtirin ve müþteriye 
kullanma kýlavuzu yardýmýyla klimanýn kullanýmý ve bakýmý hakkýnda bilgi verin.

• Ýngilizce metin orijinaldir. Diðer diller orijinal talimatlarýn çevirileridir. 

Bu talimatlara kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin.

UYARILAR
• Montaj iþlemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasýný isteyin. 

Klimayý kendi baþýnýza monte etmeye çalýþmayýn. Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.

• Klimayý bu montaj kýlavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin. 
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.

• Montaj iþlemi için sadece belirtilen aksesuarlar ve parçalarý kullanýn. 
Belirtilen parçalarýn kullanýlmamasý halinde, ünitenin düþmesi, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýn gibi riskler mevcuttur.

• Klima cihazýný ünitenin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin. 
Yetersiz dayanma gücüne sahip bir temel, ekipmanýn düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

• Elektrik iþleri, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere ve bu montaj kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak 
yapýlmalýdýr. Kesinlikle ayrý bir güç kaynaðý devresi kullanýn. 
Yetersiz güç devresi kapasitesi ve uygun olmayan iþçilik, elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.

• Yeterli uzunlukta bir kablo kullanýn.
Daðýlmýþ kablolar veya uzatma kablosu kullanmayýn; aksi halde aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý veya yangýn ortaya çýkabilir.

• Tüm kablolarýn saðlam baðlanmýþ olmasýna, belirtilen kablolarýn kullanýlmasýna ve uç baðlantýlarý veya 
kablolar üzerinde yük olmamasýna dikkat edin. 
Baðlantýlarýn yanlýþ yapýlmasý veya kablolarýn gerektiði gibi baðlanmamasý, aþýrý ýsý birikmesine veya yangýna neden olabilir.

• Güç kaynaðý kablosunu çekerken ve iç ve dýþ üniteler arasýndaki kablolarý baðlarken, kablolarý kontrol 
kutusunun kapaðý sýkýca kapalý olacak þekilde konumlandýrýn. 
Kontrol kutusu kapaðýnýn yanlýþ yerleþtirilmesi, elektrik çarpmasý, yangýn veya uçlarýn aþýrý ýsýnmasýna neden olabilir.

• Montaj sýrasýnda soðutma gazýnýn sýzmasý halinde, ortamý derhal havalandýrýn.
Soðutma gazý ateþle temas ederse, zehirli gazlar ortaya çýkabilir.

• Montajý tamamladýktan sonra, soðutma gazý sýzýntýsý olup olmadýðýný kontrol edin.
Soðutma gazýnýn odaya sýzmasý ve fanlý ýsýtýcý, fýrýn veya ocak gibi bir ateþ kaynaðý ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya çýkabilir.

• Klima cihazýný monte ederken veya yerini deðiþtirirken, soðutucu devresinin havasýný alarak içinde hava 
kalmamasýna dikkat edin ve sadece belirtilen soðutucuyu (R410A) kullanýn.
Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin bulunmasý, ekipman hasarý ve hatta yaralanmaya yol açabilecek þekilde 
aþýrý basýnç yükselmesine neden olur.

• Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn. 
Kompresör çalýþýrken, soðutucu borularý baðlý deðilse ve kapatma vanasý açýksa, içeriye hava emilerek soðutucu döngüsünde 
anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun. 
Pompa kapalýyken, kompresör çalýþmaya devam ediyorsa ve kapatma vanasý açýksa, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava 
emilerek soðutma devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Klima cihazýný mutlaka topraklayýn.
Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayýn. Eksik topraklama 
elektrik çarpmasýna yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçaðý devre kesicisi takýn.
Toprak kaçaðý devre kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasý veya yangýna neden olabilir.

İKAZLAR
• Klima cihazýný, yanýcý gaz kaçaðý tehlikesinin olduðu yerlere monte etmeyin.

Bir gaz kaçaðý durumunda, gazýn klima cihazýnýn yanýnda birikmesi yangýn çýkmasýna neden olabilir.

• Bu montaj kýlavuzundaki talimatlarý uygularken, yeterli drenajý saðlamak için drenaj borularýný takýn ve 
yoðunlaþmayý önlemek için borularý izole edin.
Drenaj borularýnýn yetersiz olmasý halinde, içeriye su sýzabilir ve mal hasarýna yol açabilir.

• Geniþletme somunlarýný, örneðin bir tork anahtarý ile, belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn. 
Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir süre sonra geniþletme somunu çatlayýp gaz kaçaðýna neden olabilir.
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Aksesuarlar
  —   

Bir Kurulum Yeri Seçme
Kurulum yerini seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn.

1. İç ünite
Ýç ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir:

1) iç ünite montaj çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur,
2) hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr,
3) ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmamaktadýr,
4) ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr,
5) makine yaðý buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir),
6) soðuk (ýlýk) hava oda içinde dolaþtýrýlmaktadýr,
7) ünite elektronik ateþleme tipli floresan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar 

uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir,
8) Ünite televizyon ve radyo cihazlarýndan en az 1m uzaktadýr (ünite, görüntü veya seste parazite neden olabilmektedir),
9) hiçbir çamaþýr makinesinin yerleþtirilmediði yerler.

2. Kablosuz uzaktan kumanda
Eðer varsa, odadaki tüm floresan lambalarý yakýn ve uzaktan kumanda sinyallerinin iç ünite tarafýndan uygun bir 
þekilde alýndýðý bir yer bulun (6m’lik mesafe dahilinde).

• Bu cihazýn, maðazalarda, hafif sanayi ve çiftliklerde uzmanlar veya eðitimli kullanýcýlar tarafýndan ya da 
ticari veya ailevi kullanýmlar için meslek dýþýndaki kiþiler tarafýndan kullanýlmasý amaçlanmýþtýr.

• Ses basýnç seviyesi 70 dB (A)’den az olmalýdýr.

Montaj plakasý 

1

Titanyum apatit fotokatalitik 

hava temizleme filtresi 

2

Kablosuz 

uzaktan 
kumanda  

1

Uzaktan 

kumanda yuvas 

1

AAA.LR03 (alkalin) kuru pil 

2

Ýç ünite tespit vidasý 

(M4 × 12L) 

2

Vida kapaðý 

2

Kullaným 

kýlavuzu 

1

Montaj 

kýlavuzlarý 

1

�� ����� A J

A B C

D E F

G H J
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İç Ünite Montaj Çizimleri 

AKILLI GÖZ sensörü

İKAZLAR
• AKILLI GÖZ sensörüne vurmayýnýz ve bunu sertçe itmeyiniz. Bu hasar görmesine ve arýzalanmasýna yol açabilir.
• Sensörün yakýnýna büyük nesneler koymayýnýz. Isýtma üniteleri veya nemlendiricileri sensörün belirleme alaný dýþýna 
koyunuz.

��� �� ����	


��� �	���	��

*

Alt ön panel

������ ��� �������

��� ������G

A ������ �	�����

������ �	������  ����
����	����� ��!���"	�#��
"� �$���� %����
��	%�	��&

��� '
(��)��� ������ ��	�* �+ , -.�/

� �� ����� ��	
� ����������
������ �	������� �	� 0������
����� 	����� 0� ��&
����� 	���� 0� �	%�� 1����
�� �10���!�  ������&

�� �10���

2��%� '
"	�1�

�	� 0����

A ������ '
�	�����

��� (�+ , 34�/

5��$ ��	� "�6	$�$�$
%�#$�	� �������&

���	 1�	��!�� "��$�$�$
$!0$� $1$�	$��� ����
�� 1�	��!�� "��$ ���%
)������� "�6	$�
��	%�%����� �����
������ "���	� ���	�!��&

71�	��!��
"��$�$�$ �	����
���� ����$
���	�%� "����!	�
���	�!��&

.88%% ��!� '
��)� ��1	�

2�!�	 �	�#���� �	����� .88%% %�����
��)	��� ��0�	 "$	$�%��������� �%�
�	$�&
9��� ������ "$ ��� ��0�		�� �	�#���� �	�%
������%������� ���� ��� !�����"	� ��
�	�% %������ ����	�"	�&

:	��� 0�����

;���������� 

;���!$% �����
��������	�� )���
��%1	�%� �	����


��� �	����

B ;���!$% ����� ��������	�� '
)��� ��%1	�%� �	���	�� (-/

2���� ������  �����	�"	�&

����� �������
1) 2���� ������ ���	�����  ������&
2) 2���� ��������  ����1	�%����� ��

!������ ��6���  ���&
3) �6���  ���&

����	 �����

C ��"	��$1 $1�����

�$%����

D <1����� �$%���� '
!$����

<1����� �$%���� !$����
 � ����� ���	���
(��)��� ������ ��	�* �= , -8�/

;������� �"���� '
=8%% ��!� '
��)� ��1	�

>$���	����� (� ����� '
�1�����/ �"���� .8%% '
��!� ��)� ��1	�

<1����� �$%����
!$������ �$����
���	�%���� ��#��
 ���� ����������
�$%����
��!�		���� $!0$�
6��	�� �	����������
�%� �	$�&

�� �10���!�  ���������� ��!�� +?�� "$	$���
� �� 
�����
� �
��
���	
 �� ���
���	
 �
"�	�%��� "����&

10_TR_3P358178-1A.fm  Page 3  Monday, December 16, 2013  5:14 PM



■Türkçe 4

T
ü
rk

ç
e

Kurulum İpuçlarý
1. Üst ön panelin çýkarýlmasý ve takýlmasý 

2. Ön ýzgaranýn çýkarýlmasý ve takýlmasý
• Çýkarma yöntemi 

1) Üst ön paneli ve hava filtrelerini çýkarýn.
2) Servis kapaðýný çýkarýn. (Sayfa 3’deki açma yöntemi kýsmýna bakýn.)
3) Kablo baðlantý uçlarý ile kablo kýskacýnýn baðlantýsýný kesin ve kablo 

baðlantý uçlarýný konektörlerden çýkarýn.
4) Alt ön paneli durana kadar itin.
5) Kanadý (büyük) çýkarýn.
6) 2 vida kapaðýný açýn ve ön ýzgaradan 4 vidayý çýkarýn.

(Vida kapaklarý fabrikada monte edilmiþ þekilde deðildir.)

■
1) 
2) 

3) 

■
1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

6)
6)

4)
4)

(büyük)

• 
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5 ■Türkçe

Kurulum İpuçlarý
7) Koruyucu eldivenleri giyin ve resimde 

gösterildiði gibi her iki elinizi ön ýzgaranýn 
altýna sokun. 

8) Ön ýzgaranýn üst tarafýný yukarý iterek ön 
ýzgarayý 3 üst kancadan çýkarýn, ön ýzgaranýn 
her iki ucunu kavrayarak ön ýzgarayý 
kendinize doðru çekin ve ön ýzgarayý sökün.
• Izgarayý çýkarmak zor olursa, yan kapak 
boþluðundan uzun düz bir plaka* takýn ve 
kancalarý ayýrmak için plakayý içeriye doðru 
çevirin (sað ve sol taraftaki her 3 kanca) 
böylece ýzgarayý kolayca çýkarabilirsiniz.
* Örneðin; kumaþa sarýlmýþ bir cetvel

İKAZLAR
Koruyucu eldiven takmaya dikkat edin.

• Montaj yöntemi 
1) Ön ýzgarayý takýn ve üst kancalarý (3 yerde) yerlerine saðlamca geçirin, sað ve sol taraftaki kancalar (3 yerin her birinde).
2) Ön ýzgaranýn 4 vidasýný yerine takýn ve 2 vida kapaðýný kapatýn.
3) Kanadý (büyük) takýn.
4) Alt ön paneli ilk konumuna getirin.
5) Kablo baðlantý uçlarýný 2 konektöre takýn ve kablo kýskacý ile kablo baðlantý uçlarýný sabitleyin.
6) Hava filtresini takýn ve sonrasýnda üst ön paneli monte edin.

3. Farklý adresler nasýl ayarlanýr
Bir odaya iki iç ünite kurulduðu zaman, 
farklý adresler için iki kablosuz uzaktan 
kumanda ayarlanabilir. 
1) Üst ön paneli ve ön ýzgarayý çýkarýn. 

(4 vida)
2) Basýlý devre kartý üzerindeki adres 

bujisini (JA) kesin.
3) Uzaktan kumanda ile adres baðlantýsýný 

(J4) kesin.
• Baðlantýyý kesmemeye dikkat edin 
(J8).

4. Bir HA sistemine bağlantý esnasýnda 
(kablolu uzaktan kumanda, merkezi uzaktan kumanda vs.)
• Metal levha elektrikli kablaj 
kapaklarý çýkarma yöntemleri 
1) Üst ön paneli ve ön ýzgarayý çýkarýn. 

(4 vida)
2) Elektrikli kablaj kutusunu çýkarýn. 

(1 vida)
3) 4 týrnaðý çýkarýn ve metal levha 

elektrikli kablaj kapaðýný (A) sökün.
4) Metal levha elektrikli kablaj kapaðýndaki 

(B) kancayý aþaðý itin ve tek bir týrnaðý 
çýkarýn.

5) Üst kýsýmdaki 2 týrnaðý çýkarýn ve metal 
levha elektrikli kablaj kapaðýný (B) 
sökün. 
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• Bağlantý kablosu takma yöntemleri 

1) Fabrikada monte edilmiþ konektörü S21’den çýkarýn.
2) Kablo baðlantý uçlarýný resimde gösterildiði gibi demet þeklinde baðlayýn 

böylece, çýkarýlan konektör baskýlý devre kartýna engel olmayacaktýr.

3) Baðlantý kablosunu S21 konnektörüne baðlayýn ve 
þekilde çentikli kýsým boyunca donanýmý dýþarý çekin. 

4) Baðlantý uçlarýný resimde gösterildiði gibi çekin.

• Metal levha elektrikli kablaj kapaklarý takma 
yöntemleri 
1) Metal levha elektrikli kablaj kapaðýnýn (B) üst kýsmýný 

2 týrnaða asýn.
2) Tek bir týrnaðý yakalamak için alttaki kancaya bastýrýn 

ve metal levha elektrikli kablaj kapaðýný (B) takýn.
3) Konektörü deliðe takýn ve metal levha elektrikli kablaj 

kapaðýný (A) 4 týrnaða asýn ve monte edin.

Soğutucu Boru İşleri
, çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý şekilde 

montajý gerçekleştirin.

1. Boru ucunun genişletilmesi 
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine 

parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru 
giderin.

3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol 

edin.

UYARILAR
• Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn.
• Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr.
• Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý 
kullanýn.

• Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn.
• Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir.
• Hatalý geniþletme, soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.

�� ��������	
 ����

����

����� �����

�����	
��
 ������

����� ���

����� �����

�����	
��
 ������

����� ���

����� �� �	�
� ����� ���	������� �� �	�
� ����� ���	��

A

A

���� ��� ��	
��
� ������ �����
��� ��������

��� ����	�� ������
�� ����
�� ����� �����

��
	�
�������

�� ���� ����

!"#�$ ���� %

�����
���� ���&	

#���#����

�� ���� ���� %

�'��� ����

#���(����

��
�)�� ��*� ���� %

�+������
 ����

��� ���,���
 �����
���� ���&	

-����
���� ��*�* ��

,���,� ���
��	�

�
��
	�	��

.��* *&* �������
 )��

����� /�
���� ������

)������ �����
���
��
�����

-����
���� ��*�*�*�

,��
������� ������
 �����

-����
����

������


10_TR_3P358178-1A.fm  Page 6  Monday, December 16, 2013  5:14 PM



7 ■Türkçe

Soğutucu Boru İşleri
2. Soğutucu boru işleri

İKAZLAR
• Ana üniteye sabitlenmiþ olan geniþletme somununu kullanýn. (Zaman geçtikçe bozulmaya uðrayan geniþletme 
somununun kýrýlmasýný önlemek için.)

• Gaz kaçaðýný önlemek için, soðutma yaðýný yalnýzca havþanýn iç yüzeylerine uygulayýn. (R410A için soðutma yaðý 
kullanýn.)

• Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini ve gaz kaçaðý oluþumunu engellemek için, geniþletme somunlarýný 
sýkýþtýrýrken tork anahtarlarýný kullanýn.

Her iki havþanýn merkezlerini hizalayýn ve geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Sonra bunlarý tork 
anahtarlarý ile tam olarak sýkýn. 

2-1. Boru işleri hakkýnda ikazlar 
1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak 

olmalýdýr. Büküm için bir boru bükücü kullanýn. 

2-2. Bakýr ve ýsý izolasyon malzemelerinin seçimi
Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin: 
1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük

Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110°C’e ulaþýr.
Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin.

2) Aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole etiðinizden ve izolasyon 
boyutlarýný saðladýðýnýzdan emin olun. 

3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon kullanýn.

Geniþletme somunu sýkma torku

Gaz tarafý Sývý tarafý

3/8 inç 1/2 inç 1/4 inç

32,7-39,9N•m
(330-407kgf•cm)

49,5-60,3N•m
(505-615kgf•cm)

14,2-17,2N•m
(144-175kgf•cm)

Gaz tarafý Sývý tarafý Gaz borusu ýsýl izolasyonu
Sývý borusu ýsýl 

izolasyonu

25/35 sýnýf 50 sýnýf
O.D. 6,4mm

25/35 sýnýf 50 sýnýf
I.D. 8-10mm

O.D. 9,5mm O.D. 12,7mm I.D. 12-15mm I.D. 14-16mm

Minimum eðme yarýçapý Kalýnlýk 10mm Min.

30mm veya daha 
fazla

40mm veya daha 
fazla

30mm veya daha 
fazla

Kalýnlýk 0,8mm (C1220T-O)
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İç Ünite Montajý
1. Montaj plakasýnýn montajý

Montaj plakasý, iç ünite aðýrlýðýna dayanabilecek bir duvara monte edilmelidir.
1) Montaj plakasýný geçici olarak duvara monte edin, ünitenin tam olarak düz olduðundan emin olun ve delme 

noktalarýný duvara iþaretleyin.
2) Montaj plakasýný duvara vidalarla tespit edin.

Önerilen montaj plaka tutuş noktalarý ve boyutlarý 

2. Bir duvar deliği açýlmasý ve duvara gömülü borunun montajý
• Metal gövde veya metal plaka içeren duvarlarda olasý ýsýnma, 
elektrik çarpmasý veya yangýný önlemek için kesinlikle besleme 
deliðinde bir duvara gömülü boru ve duvar delik kapaðý 
kullanýn. 

• Su sýzmasýný önlemek için, borular etrafýndaki boþluklarý 
kesinlikle sýzdýrmaz malzeme ile kaplayýn.
1) Dýþ tarafa doðru aþaðý meyil yapacak þekilde duvara 

65mm’lik bir besleme deliði açýn.
2) Deliðe bir duvara gömülü boru takýn.
3) Duvar borusuna bir duvar delik kapaðý yerleþtirin.
4) Soðutucu boru ve drenaj boru montajýný tamamladýktan 

sonra boru delik boþluðunu macunla kapatýn.

3. Üniteler arasý kablaj
1) Üst ön paneli ve sonrasýnda da servis kapaðýný 

çýkarýn. 
2) Dýþ üniteden gelen üniteler arasý kablajý, besleme 

duvar deliði içinden geçirin ve sonrasýnda iç 
ünitenin arkasýna ulaþtýrýn. Bunlarý ön taraf 
üzerinden çekin. Daha sonrasýnda daha kolay bir 
þekilde çalýþmak üzere baðlama tellerinin uçlarýný 
bükün. (Eðer üniteler arasý kablaj uçlarýnýn daha 
önceden sýyrýlmasý gerekiyorsa, tel uçlarýný bir 
yapýþkan bantla sarmalayýn.)

3) Ýç ünitenin alt gövdesine, montaj plaka kancalarýna 
yerleþtirmek için iki elinizle bastýrýn. Tellerin iç 
ünitenin kenarlarýna takýlmamasýna dikkat edin.
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İç Ünite Montajý
4. Boru, hortum ve kablo döşeme işleri 

• Tavsiye edilen montaj yöntemi arkadan boru iþleri yapýlmasýdýr. 
• Alttan ya da yandan boru tesisatý yapýlýrken, sayfa 10’daki 

“5. Alttan ya da yandan boru” bölümüne bakýn.

4-1. Sağ geri boru işleri  
1) Drenaj hortumunu, yapýþkan vinil bant kullanarak soðutucu 

borularýnýn alt kýsmýna yerleþtirin.
2) Ýzolasyon bandý kullanarak üniteler arasý kablajý, soðutucu 

borularýný ve drenaj hortumunu birlikte sarmalayýn.

3) Üniteler arasý kablajý, drenaj hortumunu ve soðutucu borularýný 

duvar deliðinin içinden geçirin, sonrasýnda iç ünitenin üstündeki  
iþaretlerini bir kýlavuz olarak kullanarak iç üniteyi montaj plakasý 
kancalarýna takýn. 

4-2. Sol geri boru işleri 

1) Drenaj kapaðýný ve drenaj hortumunu yerleþtirin. 
2) Drenaj hortumunu yapýþkan vinil bantla soðutucu 

borularýnýn alt tarafýna ekleyin.
3) Drenaj hortumunu bir drenaj kapaðý yerindeki drenaj 

portuna baðladýðýnýzdan emin olun.

4) Montaj plakasýnýn üzerindeki boru yolu iþareti boyunca soðutucu boruyu yerleþtirin.
5) Drenaj hortumu ve soðutucu borularýný duvar deliðinden geçirin, sonra iç üniteyi, bir kýlavuz olarak iç ünite 

üzerindeki  iþaretleri kullanarak montaj plaka kancalarý üzerine yerleþtirin. 
6) Üniteler arasý kablajý içeri çekin. 
7) Üniteler arasý borularý baðlayýn.
8) Soðutucu borularýný ve drenaj hortumunu 

saðdaki resimdeki gibi izolasyon bandýyla 
sarýn (drenaj hortumunu iç ünitenin 
arkasýna yerleþtirirken).
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9) Üniteler arasý kablajýn iç üniteye takýlmamasý için özen 
gösterin, montaj plaka kancalarýna sýkýca baðlanana kadar iç 
ünite tabanýna iki elinizle bastýrýn. Ýç üniteyi montaj plakasýna 
iç ünite tespit vidalarýný (M4 × 12L) kullanarak sabitleyin. 

4-3. Duvara gömülü boru işleri 
Sol geri boru iþleri kýsmýnda belirtilen talimatlarý 
uygulayýn.
Drenaj hortumunu drenaj borusundan dýþarý 
çýkmayacak derinliðe kadar yerleþtirin.

5. Alttan ya da yandan boru
1) Boru port kapaðýný ince diþli testere ile kesin.

• Alttan boru için: Ön ýzgaranýn altýnda
• Yandan boru için: Yan kapak üzerinde (ön ýzgara yaný ve ünite yaný)
Ýnce diþli testerenin býçak aðzýný çentiðe uygulayýn ve eðri iç yüzeydeki boru port kapaðýný kesin. 

2) Boru port kapaðýný kestikten sonra doldurma iþlemini gerçekleþtirin.
Yarým yuvarlak iðne eðesi kullanarak kesme bölümündeki çapaklarý çýkarýn.

3) Üniteler arasý kablo, soðutucu borular ve drenaj hortumunu izolasyon tapasýyla birlikte sarýn.
Daha sonra, kesilen boru deliðine taktýktan sonra drenaj hortumu ve soðutucu borularý duvar deliðine takýn. 

AÇlKLAMA
• Çapaklarýn kolun tahrik bölümüne girmesine izin vermeyin.
• Alt ön panele basýnç uygulamamaya dikkat edin.
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İç Ünite Montajý
6. Kablaj

, çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý 
şekilde montajý gerçekleştirin.
1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm).
2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun 

terminallere sýkýca vidalayýn.
3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn.
4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin.
5) Bir adaptör sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak S21’e baðlayýn.
6) Servis kapaðý saðlamca yerleþecek þekilde kablolarý biçimlendirin, daha sonra servis kapaðýný kapatýn. 

İKAZLAR
Baðlantý kablolarýný tek damarlý kablo yardýmýyla terminal bloðuna baðlarken, 
bükme iþlemini kesinlikle uygulayýn. 
Çalýþma esnasýnda ortaya çýkacak olan sorunlar ýsýnma veya yangýna nedel 
olabilir. 

UYARILAR
• Çekilmiþ kablolar, uzatma kablolarý ya da yýldýz baðlantýlarý kullanmayýn, aksi halde aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý 
veya yangýn ortaya çýkabilir.

• Ürünün içinde yerel olarak satýn alýnmýþ elektrikli parçalarý kullanmayýn. (Terminal bloðundan drenaj pompasý vb. 
uzantýsý çýkartmayýn.) Bu elektrik çarpmasýna veya yangýna sebep olabilir.

• Ýç üniteyi asla þebeke elektriðine baðlamayýn. Sadece dýþ üniteye baðlayýn aksi halde elektrik çarpmasý ya da 
yangýnlara sebep olunabilir.

7. Drenaj işleri 
1) Drenaj hortumunu saðda açýklandýðý gibi baðlayýn.

2) Üst ön paneli ve hava filtrelerini çýkarýn. (Sayfa 4’teki çýkarma yöntemlerine 
bakýn.)
Suyun düzgünce dökülmesini kontrol etmek için drenaj gözüne su koyun. 

3) Drenaj hortumu için uzatma gerekirse, 16mm iç çapý olan bir uzatma 
hortumunu kullanýn. 
Kesinlikle uzatma hortumunun iç kýsmýný ýsýl olarak izole edin.

4) Ýç üniteye ekli drenaj hortumuna gömülü 
boru iþi için sert bir polivinil klorit boru 
baðlarken (nominal çapý 13mm), birleþim 
yeri için piyasadan satýn alýnabilen bir drenaj 
yuvasý kullanýn (nominal çapý 13mm). 

����� �� �	�
� ����� ���	��

1 2 3

�������� 	�
��

��������� 	������ ������

��	�
 ���������

���������� ��	�
 ������ ���������

��	�
��� ��� 	������ �����

���������� ������� ��	�


����������� ������ ������ �����

������ ������ �������� ����������

������� ��	�
���� 	�������������

1
2
3

1 2 3 L N�������� ���	
 ����
�������� ������ ���� ���� �����
�����

 ������
 �������� �������
 !
��� 	
�
"� ��	#�� ����$ %
& �����

'( �����

 ������
 �������� �������
 !
��� 	
�
"� ��	#�� ����$

������� ���	
���

������ ���	
�
 ���� �

���
 ������� ����������

��������� ���� ���������

���	
�
� 
�
�
 �

�
�� �����������

�� ����� �
	
���� �
���� φ1

8 ������ 	
���� �
����

��� ��������� ���� ����	� ��	�
�� �	���
�

φ1
8

�� ����� ��� 	�
����� ��
����

���� ��
����

�������� �����
�����	���� 
���� ������ �
�������� ���� �����

�������� ����� �����	����
��
� ��������� ���
�� 	�
�
�������� ���� �����

10_TR_3P358178-1A.fm  Page 11  Monday, December 16, 2013  5:14 PM



■Türkçe 12

T
ü
rk

ç
e

Deneme İşletimi ve Test
1. Deneme işletimi ve test

1-1 Besleme voltajýný ölçün ve bunun belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin.

1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.

Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.

Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn. 

2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26°C ila 28°C, 
ýsýtma modunda 20°C ila 24°C).

3) Koruma için, sistem, kapatýldýktan 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

1-3 Panjur hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini 
kullaným kýlavuzuna uygun olarak gerçekleþtirin.

• Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir 
süre kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn.

• Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem, devre kesici tekrar 
açýldýðýnda ilk iþletim moduna döner.

2. Test maddeleri 

Test maddeleri Belirti Kontrol

Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte 
edilmiþtir.

Düþme, sarsýlma, gürültü

Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl olarak 
izole edilmiþtir.

Su kaçaðý

Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Su kaçaðý

Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Elektrik kaçaðý

Üniteler arasý kablaj baðlantýlarý için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr. Arýza veya yanma hasarý

Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya hava çýkýþý için açýk kanallar vardýr.
Kapatma vanalarý açýktýr.

Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Ýç ünite, uzaktan kumanda komutlarýný düzgün bir þekilde almaktadýr. Arýzalý
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(1401) HTM13B188

Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.

3P358178-1
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