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(4-Way Blow Ceiling Suspended type)

FXUQ71AVEB FXUQ71AVEB9

FXUQ100AVEB FXUQ100AVEB9

INSTALLATION MANUAL

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR 
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRI-
EUREMENT.

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER 
RIFERIMENTO FUTURO.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT 
BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE 
PLAATS ONDER HANDBEREIK.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО  ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERİ DİKKATLİCE OKUYUN.
GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE BU ELKİTABINI KOLAY ULAŞABİLECEĞİNİZ BİR YERDE 
MUHAFAZA EDİN.
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1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu “GÜVENLİK ÖNLEMLERİ”ne uyduğunuzdan emin olun. 

Bu ürün, “genel halkın erişimine açık olmayan aletler” sınıfına 

dahildir.

Bu ünite A sınıfı bir üründür. Bu ürün kapalı ortamda radyo 

girişimi üretebilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri 

alması gerekebilir.

Bu kılavuzdaki önlemler İKAZ ve UYARI olarak 

sınıflandırılmıştır.

Aşağıdaki tüm önlemlere uyduğunuzdan emin olun: Emniyeti 

sağlamak için bunların tamamı önemlidir.

İKAZ ............................ Kaçınılmazsa ölüme veya ciddi 

yaralanmaya neden olabilecek 

tehlike oluşturabilecek durum 

belirtir.

UYARI .......................... Kaçınılmazsa küçük veya orta 

düzeyde yaralanmaya neden 

olabilecek tehlike 

oluşturabilecek durum belirtir.

Ayrıca emniyetli olmayan 

uygulamalara karşı uyarmak 

için de kullanılabilir.

• Montaj tamamlandıktan sonra klimayı test edin ve düzgün 

çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kullanıcıya iç ünitenin 

Kullanım Kılavuzuna göre kullanılması ve temizlenmesi ile 

ilgili uygun yönergeleri sağlayın. Kullanıcıdan daha sonra 

kullanılmak üzere bu kılavuzu ve Kullanım Kılavuzunu uygun 

bir yerde saklamalarını isteyin.

İKAZ

• Montajı yapması için bayiinizi veya yetkili servis personelini 

çağırın.

Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da 

yangına neden olabilir.

• Montajı montaj kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.

Eksik işçilik su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına 

neden olabilir.

• Soğutucu sızıntısı durumlarında ne yapılması gerektiği ile 

ilgil bayinize danışınız.

Klima küçük bir odaya monte edilecekse, soğutucu sızıntısı 

olsa bile sızıntının konsantrasyon sınır seviyesini geçir-

meyecek bazı uygun tedbirler almak gereklidir.

Bu durumda oksijen yetersizliğine bağlı olarak bir kaza 

oluşabilir.

• Montaj çalışmasında yalnızca belirtilen parçaların ve 

aksesuarların kullanıldığından emin olun.

Belirtilen parçaların kullanılmaması klimanın düşmesine, su 

kaçaklarına, elektrik çarpmasına, yangına vb. neden olabilir.

• Klimayı, ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir zemin 

üzerine kurun.

Mukavemet eksikliği klimanın düşmesine ve yaralanmalara 

neden olabilir.

Ayrıca bu, iç ünitelerde vibrasyona neden olabilir ve rahatsız 

edici sesler üretebilir.

• Belirtilen montaj çalışmalarını güçlü rüzgar, tayfun ve 

deprem tehlikelerini dikkate alarak gerçekleştirin. Yanlış 

montaj klimanın düşmesi gibi bir kazaya neden olabilir.

• Tüm elektrik işlerinin geçerli mevzuata (not 1) ve bu montaj 

kılavuzuna uygun olarak ayrı bir devre kullanılarak yetkili per-

sonel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.

Ayrıca, kablolar kısa ise yeterli uzunluğu sağlamak için ek 

kablo kullanılmadığından, yeterli uzunluğa sahip tek kablo 

kullanıldığından emin olun.

Güç besleme devresinin yetersiz kapasitesi veya düzgün 

olmayan elektrik konstrüksiyonu, elektrik çarpmasına veya 

yangına yol açabilir.

(not 1) geçerli mevzuat “Belirli bir ürün ve bölge ile ilgili ve 

uygun olan tüm uluslar arası, ulusal ve yerel direk-

tifler, yasalar, düzenlemeler ve/veya kanunlar” 

anlamına gelir.

• Klimaya topraklama uygulayın.

Toprak kablo bağlantısını gaz ve su tesisatı borusuna, para-

tonere ya da telefon toprak kablo bağlantısına bağlamayın.

Eksik toprak bağlantısı elektrik çarpmasına veya yangına 

neden olabilir.

Yıldırım veya diğer kaynaklardan gelen aşırı yüksek akım 

klima cihazında hasara neden olabilir.

• Bir toprak kaçağı devre kesicisinin kurulduğundan emin olun.

Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına 

neden olabilir.

• Elektrikli bileşenlere dokunmadan önce güç kaynağı 

bağlantısını kesin.

Elektrik yüklü bir parçaya temas ederseniz çarpılabilirsiniz.

• Belirtilen kablo bağlantısını kullanarak ve terminal 

bağlantılarına veya kablo bağlantısına harici kuvvetlerin etki 

etmediğinden emin olarak tüm kablo bağlantısının sağlam 

olduğundan emin olun.

Eksik bağlantı veya sabitleme, aşırı ısınmaya veya yangına 

sebep olabilir.

• İç mekan ve dış mekan üniteleri arasında ve güç beslemesi 

kablo bağlantısı yaparken, kontrol kutusu kapağının emniy-

etli bir şekilde bağlanması için kablo bağlantısını düzenli bir 

şekilde oluşturun.

Kontrol kutusu kapağı yerinde değilse, terminallerin aşırı 

ısınması, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

• Kurulum işi sırasında soğutucu gaz kaçağı meydana gelirse, 

alanı derhal havalandırın.

Soğutucu gazın, ateşle temas etmesi halinde toksik gazlar 

açığa çıkabilir.
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• Montaj işlemi tamamlandıktan sonra soğutucu gaz kaçağı 

olmadığından emin olun.

Soğutucu gazı odaya sızdığında ve üflemeli ısıtıcı, soba veya 

ocak gibi bir ateş kaynağıyla temasa geçtiğinde zehirli 

gazların oluşmasına neden olur.

• Soğutucu sızıntılarına kesinlikle doğrudan temas etmeyin. 

Bu, aşırı soğuk nedeniyle ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI

• Drenaj borularını bu montaj kılavuzunu takip ederek doğru 

şekilde döşeyin ve yoğuşmayı önlemek için boruları yalıtın.

Drenaj borularının yanlış döşenmesi, su sızıntılarına neden 

olabilir ve eşyaların ıslanmasına yol açabilir.

• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için klimayı, 

güç kaynağı kablolarını, uzaktan kumanda kablolarını ve ile-

tim kablolarını televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa 

kurun.

(Radyo dalgalarına bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürül-

tünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)

• İç üniteyi flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte 

edin.

Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma 

tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu bir odaya kab-

losuz uzaktan kumanda kiti monte edilirse iletim mesafesi 

kısalabilir.

• Klimayı aşağıdaki gibi konumlara kurmayın:

1. Yağ buharı, yağ spreyi veya dumanı olan, mutfak gibi yer-

ler.

Reçine parçalar hasar görerek, üniteden düşebilir veya 

su kaçaklarına neden olabilir.

2. Sülfürik asit gibi aşındırıcı gazların oluştuğu yerlerde.

Bakır boru tesisatlarının veya lehimlenmiş parçaların 

korozyonu, soğutucunun sızıntı yapmasına sebep ola-

bilir.

3. Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu 

yerlerde.

Elektromanyetik dalgalar kontrol sistemine zarar verebilir 

ve ekipmanın arızalanmasına sebep olabilir.

4. Yanıcı gazların sızıntı yapabileceği, karbon lifi ya da 

yanıcı tozların havada asılı bulunduğu veya tiner ya da 

benzin gibi uçucu yanıcı maddelere işlem yapılan yerl-

erde.

Gaz sızar ve klimanın etrafında kalırsa ateşlemeye 

neden olabilir.

• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma 

yönelik değildir.

2. MONTAJDAN ÖNCE

İç ünitenin ambalajını açarken ve ambalajını açtıktan sonra 

bir yere taşırken askılarından (4 yerdeki) tutun ve diğer par-

çalara aşırı kuvvet uygulamayın (özellikle soğutucu gaz 

boru tesisatı, dreanaj boruları ve reçineli parçalara).

• Kurulum işi için kullanılacak soğutucunun, R410A 

olduğundan emin olmak önceden kontrol edin.

(Yanlış tipte soğutucu gaz kullanılırsa sistem düzgün 

çalışmaz.)

• Dış ünitenin kurulumu için, dış üniteye eklenmiş montaj 

elkitabına bakın.

• Kurulum işi tamamlanmadan aksesuarları atmayın.

• İç ünite odaya getirildikten sonra, ünitenin hasar görmemesi 

için uygun sargı malzemeleri kullanarak iç üniteyi koruma 

altına alın.

(1) Üniteyi odaya taşımak için bir yol belirleyin.

(2) Kurulum yerine taşıyana kadar, ünitenin paketini 

açmayın.

Paketten çıkartmak kaçınılmaz olduğunda, iç ünitede 

hasar veya çizik oluşmaması için üniteyi kaldırırken 

yumuşak malzemeden yapılmış bir şerit veya halatlarla 

birlikte koruyucu plaka kullanın.

• Müşteriye kullanım kılavuzuna bakarken klimayı kullandırın.

Müşteriye klimanın nasıl çalıştırılacağı (özellikle hava filtrel-

erini temizleme, çalıştırma prosedürleri ve sıcaklığı ayar-

lama) bilgisini verin.

• Montaj yerinin seçimi için montaj kalıp kağıdını referans 

olarak kullanın (paketleme kutusuyla ortak kullanılır).

• Klimayı sahil, taşıtlar ve gemiler gibi havadaki tuz içeriğinin 

yüksek olduğu veya fabrikalar gibi gerilim dalgalanmalarının 

yaşandığı yerlerde kullanmayın.

• Kontrol kutusu kapağını açarken ve kablo bağlantısını 

yaparken statik elektriği gövdeden alın.

Elektrikli parçalar hasar görebilir.

2-1 AKSESUARLAR

İç ünite içinde aşağıdaki aksesuarların dahil edildiğini kon-

trol edin.

Adı
(1) Drenaj 
hortumu

(2) Metal 
kelepçe

(3) Askı pulu (4) Kelepçe

Miktarı 1 adet. 1 adet. 8 adet. 10 adet.

Biçimi

Adı
(5) Pullu 
kelepçe

Bağlantı yeri yalıtım 
malzemesi

Sızdırmazlık 
malzemesi

Miktarı 4 plaka 2 adet. 1 adet.
(8): 1 plaka
(9): 3 plaka

Biçimi

(6) Gaz 
tesisatı için

(7) Sıvı 
tesisatı için

(8) Büyük

(9) Küçük

Adı (10) Dirsek
(11) Kurulum 
şablon kağıdı

(12) Engelleme 
malzemesi

(13) L 
bükümlü 

boru tesisatı

Miktarı 1 adet. 1 plaka 1 adet. 1 adet.

Biçimi

Adı (14) Vida
(15) Dokumasız 

kumaş

(Çeşitli)

• Kullanım kılavuzu

• Montaj elkitabı

• Uygunluk beyanı

Miktarı 5 adet. 1 plaka

Biçimi

Ambalajla 
birlikte 
kullanılır
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2-2 OPSİYONEL AKSESUARLAR

• Bu iç ünite için, uzaktan kumanda ayrıca gereklidir.

• Kablolu ve kablosuz olmak üzere 2 tür uzaktan kumanda 

seçeneği mevcuttur.

Uzaktan kumandayı müşterinin onay verdiği yere monte 

edin.

Geçerli model için kataloğa bakın.

(Montaj ile ilgili bilgiler için uzaktan kumandayla birlikte ver-

ilen montaj kılavuzuna bakın.)

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDEREK İŞİ TAMAMLA-

YIN VE BUNLARI YENİDEN KONTROL EDİN.

1. Montaj çalışması bittikten sonra kontrol edilmesi ger-

eken maddeler

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİ”nde belirtilen hususları yeniden kon-

trol ettiğinizden emin olun.

2. Teslimat sırasında kontrol edilmesi gereken öğeler

Çalışma açıklaması noktaları

3. MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ

Paketten çıkarırken ve daha sonrasında iç üniteyi taşımak 

için 4 noktadaki askıları tutun ve boru tesisatına (soğutucu 

ve drenaj) ve reçine parçalara kuvvet uygulamayın.

(1) Aşağıdaki koşulları sağlayan kurulum yerini seçin ve 

müşterinin onayını alın.

• Odada soğuk ve sıcak havanın eşit olarak yayıldığı yerde.

• Hava geçidinde hiçbir engelin olmadığı yerde.

• Drenajın sağlanabileceği bir yerde.

• Altındaki tavanın ciddi şekilde eğimli olmadığı bir yer.

• İç ünitenin ağırlığına dayanabilecek yeterli dayanımın 

olduğu bir yerde (dayanım yeterli değilse, iç ünite titreye-

bilir, tavanla temas edebilir ve hoş olmayan gıcırdama 

sesleri oluşturabilir).

• Montaj ve servis için yeterli boşluk olan bir yer. 

(Bkz. Şekil 1 ve Şekil 2)

• İç ve dış ünitelerin arasındaki boru uzunluğunun izin ver-

ilebilir uzunluk dahilinde olduğu bir yer. (Dış ünite ile 

birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.)

• Yanıcı gaz sızıntısı riskinin olmadığı bir yer.

[Gereken kurulum alanı [mm]]

: Köşe kapağını kaldırmak için gereken yeterli bakım alanı ger-

eklidir. (NOT 2)

Kontrol edilmesi gereken öğeler
Hatalı olması duru-
munda

Sütunu 
kontrol 
edin

Klima sağlam şekilde 
sabitlenmiş mi?

Düşme · vibrasyon · 
ses

Klimanın tüm tesisat işleri 
tamamlandı mı?

Çalışmıyor · yanma

Dış ünite montaj kılavuzunda 
belirtilen test basıncı ile sızıntı 
testi gerçekleştirdiniz mi?

Soğutmuyor / 
Isıtmıyor

Soğutucu tesisatı ile drenaj 
tesisatının yalıtımı tamamen 
gerçekleştirildi mi?

Su sızıntısı

Drenaj düzgün akıyor mu? Su sızıntısı

Güç girişi voltajı, klimadaki üre-
tici plakasında gösterilene eşit 
mi?

Çalışmıyor · yanma

Yanlış kablo veya boru tesisatı 
ya da gevşek borular 
olmadığından emin misiniz?

Çalışmıyor · yanma

Topraklama tamamlandı mı?
Sızıntı durumunda 
tehlike

Elektrik tesisatının boyutları 
teknik özelliklere uygun mu?

Çalışmıyor · yanma

Klimanın hava girişleri veya 
çıkışları tıkalı mı?
(Hava akışı azalması nedeniyle 
kapasite azalmasına veya 
ekipmanın arızalanmasına 
neden olabilir.)

Soğutmuyor / 
Isıtmıyor

Soğutucu borusunun uzunluğu 
ile soğutucu yükünü kaydettiniz 
mi?

Soğutucu yükü 
miktarı net değil

Kontrol edilmesi gereken öğeler
Sütunu 

kontrol edin

Alan ayarını yaptınız mı? (gerekirse)

Kontrol kutusu kapağı, hava filtresi ve emiş ızgarası 
takıldı mı?

Soğutma modunda soğuk, ısıtma modunda sıcak 
hava deşarjı oluyor mu?

Kullanım kılavuzunu göstererek müşteriye sistemin 
nasıl çalıştırılacağını açıkladınız mı?

Müşteriye, kullanım kılavuzunda açıklanan 
soğutma, ısıtma, nem alma ve otomatik (soğutma/
ısıtma) modları hakkında açıklama yaptınız mı?

Termostattaki hava akışı hızını KAPALI olarak 
ayarladıysanız, hava akışı hızını müşteriye 
açıkladınız mı?

Müşteriye kullanım kılavuzunu ve montaj kılavuzunu 
verdiniz mi?

Genel kullanıma ek olarak, kullanım kılavuzundaki 

İKAZ ve UYARI işaretli öğelerin muhtemelen 

insanlarda fiziksel yaralanmalara ve mal hasarlarına 

sebebiyet vermesinden dolayı, bu öğeleri müşteriye 

açıklamanın gereği dışında, müşterinin bunları okumasını 

da sağlamak gerekir.

“KLİMA ARIZASININ OLMAMASI” öğelerinin de 

müşteriye açıklanması ve müşterinin bunları dikkatlice 

okumasını sağlamak gerekir.

Şekil 1

Hava çıkışı kapalı olduğu zaman

Zemin seviyesinden 
2500 veya daha fazla

Yüksek 
kurulum için

10
00

 ve
ya

 
da

ha
 fa

zla

Emiş

Engeller

Deşarj
1500 veya 
daha fazla

Zemin 
seviyesi

∗

30 veya 
daha fazla

(NOT 2)

Şekil 2

İç ünite İç ünite

(NOT 1)
Aydınlatma

Egzoz 
fanı

Deşarj
1500 veya 
daha fazla

1500 veya daha fazla

2000 veya daha fazla

İç üniteler arasındaki mesafe 4000 veya daha fazla
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Türkçe 4

UYARI

• Görüntü parazitlerini veya gürültüyü önlemek için iç ve dış 

üniteleri, güç besleme, uzaktan kumanda ve iletim kablo 

bağlantısını televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzağa 

kurun.

(Radyo dalgalarına bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürül-

tünün ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)

• İç üniteyi flüoresan lambalardan olabildiğince uzağa monte

edin.

Elektronik aydınlatma tipinde (inverter veya hızlı başlatma

tiplerinde) flüoresan lambaların bulunduğu bir odaya kab-

losuz uzaktan kumanda kiti monte edilirse iletim mesafesi

kısalabilir. (NOT 1)

NOT

1. Sınırlamalar açık tip aydınlatma için geçerlidir, gömülü tip 

için geçerli değildir.

2. Hava çıkışı kapalı olduğunda “  ” ile gösterilen alan 30mm 

veya daha fazla mesafeye sahip olmalıdır.

3. Döner kanadın hava akış yönünü ayarlamak için, iç üniteye 

ve uzaktan kumandaya eklenmiş kullanım kılavuzuna 

bakın.

(2) Tavan yüksekliği

• Bu iç ünitede, 3,5 m’ye kadar yüksekliğe sahip tavanlara 

asılabilir (100 modelleri: 4,0 m’ye kadar).

• Fakat, tavan 2,7 m.’yi aşarsa (model 100: 3,2 m), uzaktan 

kumandanın montaj yerine ayarlanması gerekir. Detaylar 

için, bkz. bölüm “10. SAHA AYARI VE TEST 

ÇALIŞTIRMASI”.

(3) Hava deşarj yönü

Kurulum yerine uygun olarak hava deşarj yönü şeklini 

seçin.

2-yönlü ve 3-yönlü olması durumunda, uzaktan kuman-

dayla sahada ayarlamak gerekir. 

Detaylar için, bkz. bölüm “10. SAHA AYARI VE TEST 

ÇALIŞTIRMASI”.

(Uyarı) Boru tesisatı bağlantı tarafında sınırlamalar 

olmasından dolayı, Şekil 3’den hava deşarj 

şeklini seçtiğinizden emin olun.

Hava çıkışlarının isimleri, hava çıkışının alt tarafındaki “ ” 

işaretlerinin adediyle gösterilmektedir. (Bkz. Şekil 4)

(4) Montaj için askı cıvataları kullanın.

Montaj alanının iç ünite ağırlığını kaldırabileceğini kontrol 

edin ve gerekiyorsa kirişlerle vs. güçlendirdikten sonra 

cıvatalarıyla birlikte asın.

(Montaj konumu için kurulum şablon kağıdına (11) bakın.)

4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

(1) İç ünite askı cıvataları, boru tesisatı çıkış delikleri, dre-

naj boru tesisatı çıkış deliği ve elektrik kablo 

bağlantıları giriş deliği konumlarını kontrol edin. 

(Çizim, tavandan görünüşü göstermektedir.)

(Bkz. Şekil 5 ve Şekil 6)

Şekil 3

(Deşarj şekli) (Tavandan görünümler)

4-yollu deşarj 3-yollu deşarj

2-yollu deşarj (opsiyonel engelleme malzemesi 
kiti-2 yollu deşarj gerekir)

13

2

4

1

2 2

4

13

2

1

2

4

Yukarı yönde çıkışlı boru tesisatı için herhangi bir şekil seçilebilir.

: Geriye doğru çıkışlı 
boru tesisatı (düz çıkış)

: Sağa doğru çıkışlı boru tesisatı 
(boru tesisatının bükülmesi gerekir)

“            ” sembolü, soğutucu boru tesisatı çıkış yönünü 
göstermektedir.

.

Hava çıkışının adı İç ünitedeki gösterim

İç ünitedeki 
gösterim

Hava çıkış sayısı

İç ünite

Hava çıkışı   1

Hava çıkışı   2

Hava çıkışı   3

Hava çıkışı   4

* : Bu gösterim, hava deşarj yönünü gösterir.

Şekil 4

4

Hava çıkış numarasının iç ünitedeki gösterime çapraz 
referansı için.
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5 Türkçe

(birim [mm])

(2) Askı cıvataları, boru tesisatı çıkışı, drenaj boru tesisatı 

çıkışı ve elektrik kablo bağlantısı girişi için delikler 

açın.

• Yukarıdaki delik konumlarını gösteren kurulum şablon 

kağıdını (11) kullanın.

• Askı cıvataları, boru tesisatı çıkışı, drenaj boru tesisatı 

çıkışı ve elektrik kablo bağlantısı girişinin konumlarını 

belirleyin. Ve delik açın.

NOT

Yukarıda gösterilen parçaların hepsi sahada tedarik edil-

ecektir. (Bkz. Şekil 7)

• İç üniteyi asmak için M8 veya M10 cıvatalar kullanın.

Mevcut cıvatalar için dübel ve yeni cıvatalar için gömme 

ek parçalar ve ankraj cıvataları kullanın ve üniteyi binaya 

sıkı bir şekilde bağlayın. Böylece ünitenin ağırlığına day-

anabilir.

Ayrıca, öncesinde tavana olan mesafeyi ayarlayın.

(3) İç ünitenin parçalarını çıkartın.

Emiş ızgarasını çıkartın. (Bkz. Şekil 8)

• İki emme ızgarası sabitleme düğmesini içe doğru (okla 

gösterildiği gibi) yukarı kaldırarak kaydırın. Aynı anda, 

başka bir kişi de hava çıkışının merkezine takılmış bandı 

kaldırmalıdır.

• Emiş ızgarası yaklaşık 45° açıldığında, ızgara iç üniteden 

ayrılabilir.

4 köşe kapağını çıkartın.

835 (Askı hatvesi)

8
3

5
 (

A
s
k
ı 

h
a

tv
e

s
i)

950

9
5

0

(birim [mm])

Gaz boru tesisatı

Sıvı boru tesisatı

Drenaj bağlantı çıkışı 
(VP20)

Şekil 5

141

23

88

89

179

88

105

10
8

34

Şekil 6

Yukarı yönde gaz boru tesisatı ve drenaj bağlantısının yerleri

Geriye doğru olan gaz boru tesisatı ve drenaj bağlantısının yerleri

Sağa doğru olan gaz boru tesisatı ve drenaj bağlantısının yerleri

140

12
0

105

17
1

88 57

132

39
88

57

12
0

14

14
1

198

89

88

Tavan yarığı

Ankraj cıvatası

Uzun somun veya gerdirme

Askı cıvatası

Tavan yüzeyi

50
~

10
0m

m

Şekil 7

Şekil 8

Bant

Emiş ızgarası

4 yerdeki köşe kapağı.

Bant
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Türkçe 6

• İç üniteyi taşırken, metal askı bağlantı parçalarından taşıyın. 

(Bkz. Şekil 9)

2- yollu veya 3-yollu hava deşarjı için hava çıkışını bloke 

etme

• 2-yollu hava deşarjı için, takılı engelleme malzemesine ek 

olarak, 2-yollu deşarj için isteğe bağlı engelleme malzeme 

kiti gereklidir.

Takılı engelleme malzemesi ve 2-yollu deşarj için isteğe bağlı 

engelleme malzemesi, herhangi bir hava çıkışı için birlikte 

kullanılabilir.

• 2- yollu hava deşarjı için, kurarken iç ünitenin eğimine dikkat 

edin. Detaylar için “5. İÇ ÜNİTENİN KURULUMU” bölü-

münde belirtilen talimatları takip edin.

(1) Engellenecek hava çıkışının yatay kanadını sökün. 

(Bkz. Şekil 10 ve Şekil 11)

1. Yataklara kuvvet uygulamadan, yatay kanadı her iki elini-

zle kaldırın ve takılı olmayan motor tarafındaki yataktan

sökün.

2. Yatay kanadı geriye doğru döndürdükten sonra, motor 

tarafındaki yatağın tırnağını sökün. Sonrasında, yatay 

kanadı kaldırın ve sökün.

(2) Engelleme malzemesini hava çıkışına uygulayın. 

(Bkz. Şekil 12 ve Şekil 13) 

1. Üst dekoratif panel ve yalıtım arasındaki boşluk içine 

engelleme malzemenin öngörülen parça (2 yerden) takın.

2. Engelleme malzemesinin her iki ucundaki bükümlü 

parçayı (2 yerden) alt dekorasyon paneli ve drenaj tavası 

arasındaki boşluğa, bir tıklama sesi duyana kadar 

yerleştirin.

Bu işi yaparken, alt dekoratif panelin ucunu hafifçe kaldırın 

ve engelleme malzemesini yerleştirin.

Eğer yerleştirmesi zorsa, önce alt dekorasyon panelinin 

her iki kenarındaki vidaları gevşetin ve sonra tekrar takın.

3. Engelleme malzemesinin içindeki bükümlü parçayı (2 

yerden) alt dekorasyon paneli ve drenaj tavası arasındaki 

boşluğa, bir tıklama sesi duyana kadar yerleştirin ve sonra 

engelleme malzemesini sabitleyin.

4. Engelleme malzemesinin sac kısmının, alt dekoratif pan-

elin ucundan çıkıntı yapmadığını kontrol edin.

Şekil 9

Kanca

Kanca

Kanca

Şekil 10

2.

1.

Motor
Yatay kanat

Yatay kanadı bükün 
ve sökün.

Şekil 11

1.

2.

*

Yatak

Tırnak 
parçaları

Yatak

Yatay kanat

Tırnak (Yukarı kaldırın.)

Yatay kanadı sökün 
ve çekin.

Yatay kanadı geriye 
doğru döndürün.

Yatak 
tarafındaki 
tırnağı kaldırın.

* Yatay kanadı sökmek zor olduğu zaman, bu okun 
yönünde yatay kanadı yavaşça aşağıya doğru bastırın. 
Yatay kanadı sökmek daha kolay olacaktır.

Yatay kanadı 
çıkartın.

Engelleme malzemesini ve iç üniteyi hiç bir boşluk 
kalmayacak şekilde sabitleyin.

Eğer boşluk kalırsa, hava sızıntısına ve yoğunlaşmaya 
sebep olabilir.
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7 Türkçe

* Engelleme malzemesinin yerleştirilmesi zorsa, alt dekora-

syon panelinin sol ve sağ vidalarını gevşetin ve takın. Engel-

leme malzemesi sabitlendikten sonra gevşetilmiş vidaların 

sıkıldığından emin olun. (Bkz. Şekil 14)

5. İÇ ÜNİTENİN KURULUMU

İç üniteyi kurmadan önce opsiyonel parçaları takmak 

kolaydır. Ayrıca, isteğe bağlı parçalar ile birlikte verilen 

montaj kılavuzuna bakın.

Montaj için ekli montaj parçalarını ve belirtilen parçaları 

kullanın.

(1) Üst ve alt somunları ve kanca pullarını (3) 4 askı cıvatasına 

takın. (Bkz. Şekil 15)

Verilen pullu kelepçe (5) kullanılırsa, kanca pulunun (3) 

düşmesi engellenebilir. (Bkz. Şekil 16)

(2) İç ünitenin kurulumu. (Bkz. Şekil 17)

• Ünite askısını hava çıkışı tarafına sokun  ve dikkatlice 

asın.

• Kalan 2 askı cıvatasını iç ünite kancasına takın ve alt 

taraftaki askı pullarını (3) ve somunları sabitleyin.

Şekil 12

Drenaj tavası

Alt dekorasyon paneli

Yalıtım

Çıkıntılı parça

Engelleme malzemesi

Çıkıntılı parça
Üst dekorasyon paneli

2.

1.

3.

1.

2.

Ek parça

1.

2.

3.

Engelleme 
malzemesi

Ek parça

Çıkıntılı parça

Üst dekorasyon 
paneli

Yalıtım

Alt dekorasyon paneli

Ek parça

Engelleme malzemesi

Engelleme 
malzemesinin 
bükümlü parçası

Alt dekorasyon paneli

Drenaj tavası

Şekil 13

Bu parçayı hafifkçe kaldırın. 
(Diğer tarafta da.)

Bükümlü parçayı 
yerleştirin. (Tıklama sesi 
duyana kadar.)

Alt dekoratif panel ve 
drenaj tavası 
arasındaki boşluk

Sac parça alt dekorasyon panelin 
ucundan çıkıntı yapmayacak 
şekilde yerleştirin.

Şekil 14

Alt dekorasyon paneli

VidaVida

< Boru tesisatının vida konumu >

Vida

Vida

Alt dekorasyon paneli

< Boru tesisatı parçasının dışındaki vida konumu >

4
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Türkçe 8

(3) Ünitenin hizalamasını 2 yönden de kontrol edin (hava çıkışı 

 ve ). (Bkz. Şekil 18)

• İç üniteyi hizalanmış halde monte edin.

Ünite eğimliyse ve drenaj boru tesisatı tarafı yukarıda 

kalıyorsa, şamandıra anahtarının arızalı çalışmasına ve 

su sızıntısına sebep olur.

Fakat, 2-yönlü hava deşarjı için, drenaj boru tesisatına 

göre 1° aşağıda kalacak şekilde eğimli olarak üniteyi 

kurun.

• Kancanın alt ve üst tarafına somunları takın.

Üst somun yoksa ve alt somun fazla sıkılırsa, askı plakası 

ve üst plaka deforme olur ve anormal seslere sebep olur.

• Askı ile askı pulu (3) arasındaki açıklığa belirtilmeyen 

malzemeler monte etmeyin.

Pullar düzgün takılmazsa, askı cıvataları askıdan 

çıkabilir.

İKAZ

İç Ünite, ağırlığını taşıyabilecek bir yere sağlam bir 

şekilde monte edilmelidir.

Mukavemet yetersizse ünite düşebilir ve yaralanmalara 

neden olabilir.

6. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULARININ 

DÖŞENMESİ
• Dış ünite soğutucu tesisatı için dış ünite ile birlikte verilen 

montaj kılavuzuna bakın.

• Hem gaz, hem de sıvı soğutucu borularının yalıtımını yapın. 

Yalıtım yapılmazsa su sızmaları oluşabilir. Gaz boru tesisatı 

için ısı direnci sıcaklığı 120 °C altında olmayan yalıtım mal-

zemesi kullanın.

Yüksek nem altında kullanmak üzere, soğutucu boru tesisatı 

kullanımı için yalıtım malzemesini güçlendirin. Güçlendiril-

mediyse, yalıtım malzemesinin yüzeyi terleyebilir.

• Kurulum işinden önce soğutucunun R410A olduğundan emin 

olun. (Soğutucu R410A değilse, normal çalışma beklene-

mez.)

UYARI

Bu klima, yeni soğutucu akışkana (R410A) özel bir mod-

eldir. Aşağıdaki gösterilen gereksinimlerin 

karşıladığından emin olun ve kurulum işini 

gerçekleştirin.

• R410A için özel boru kesicileri ve havşa aletleri 

kullanın.

• Havşalı bir bağlantı yaparken, havşanın iç yüzeyini 

sadece eter veya ester yağı ile kaplayın.

• Yalnızca klimayla beraber verilen havşa somunlarını 

kullanın. Başka havşa somunları kullanılırsa 

soğutucu sızıntısı oluşabilir.

• Kirlenme veya nemin boru tesisatına girmesini önle-

mek için, sıkıştırma veya boru tesisatını bantlama gibi 

önlemler alın.

Soğutma devresine, hava gibi belirtilen soğutucu 

dışında bir madde karıştırmayın.

Çalışma sırasında soğutucu sızarsa odayı havalandırın.

1 2

Kancayı sabitlemek için
Şekil 15

Kanca pulu (3) 
(aksesuar)

Somun (Saha tedariki)

Somun 
(Saha tedariki)

Kanca

Askı cıvatası

Sıkın

Pul sabitleme metodu
Şekil 16

Pul kelepçe (5) 
(aksesuar)

Üst somun

Ek parça

Şekil 17

Boru tesisatı parçası

1

2

3
4

Düzlük elde edilmelidir
Şekil 18

Boru tesisatı parçası

Hiza
1

2

34
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9 Türkçe

Soğutucu boru tesisatı 3 yönden bağlanabilir.

• Yukarı yönde boru tesisatı olması durumunda, boru 

tesisatı giriş kapağını çıkartın, makas gibi bir kesiciyle 

kapağı keserek boru tesisatının giriş yapması için delikler 

açın.

Boru tesisatını kapaktan geçirdikten sonra kapağı iç ünit-

eye sabitleyin. (Bkz. Şekil 19)

• Soğutucu, dış ünitede önceden doldurulur.

• Yalnızca klimayla beraber verilen havşa somunlarını 

kullanın.

• Havşalı bir bağlantı yaparken, havşanın iç yüzeyini 

sadece eter veya ester yağı ile kaplayın. (Bkz. Şekil 20)

Ardından, havşa somununu elinizle 3 - 4 kez döndürün ve 

sıkın.

UYARI

Reçineli parçaların vida sıkma parçasına yağ 

bulaştırmayın.

Yağ bulaşırsa, vidalanan parçanın mukavemeti azalabilir.

• Boru tesisatını klimaya bağlarken, Şekil 21’de gösterildiği 

gibi somun anahtarı ve tork anahtarı kullanın.

Havşalı parçanın boyutu ve sıkma torku için, bkz. Tablo 1.

Tablo 1

UYARI

Havşa somunlarını aşırı sıkmayın.

Havşa somunu çatlarsa soğutucu sızabilir.

• Tork anahtarı yoksa Tablo 2’yi kullanın.

Havşa somununu lokma takımıyla sıkmaya devam eder-

seniz, sıkma torkunun birden bire arttığı bir noktayla 

karşılaşırsınız.

Bu noktadan itibaren somunu Tablo 2’de gösterilen açıyla 

sıkın.

İş bittikten sonra, gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

Somun belirtildiği gibi sıkılmazsa, yavaş bir soğutucu 

sızıntısına ve arızaya neden olabilir (soğutmama veya 

ısıtmama gibi).

Tablo 2

UYARI

Saha boru tesisatının yalıtımı, muhafazanın içindeki 

bağlantıya kadar yapılmalıdır.

Eğer boru tesisatı atmosfere maruz kalırsa, terlemeye, boru 

tesisatına dokunmasından dolayı yanmaya, elektrik 

çarpmasına veya boru tesisatına dokunan kablo tesisatından 

dolayı yangına sebep olabilir.

Olumsuz sonuçlara örnekler
Somun anahtarı dışındaki aletler kullandığı zaman, rakorun 

diş üstü hasar görecektir ve hatalı sıkmadan dolayı gaz 

sızıntısına sebep olacaktır.

Elektrik kablo bağlantısı

Drenaj Gaz

Sıvı

Şekil 19

Boru geçiş kapağı

Havşalı iç yüzeyi yalnızca eter veya 
ester yağı ile kaplayın

Şekil 20

Tork anahtarı

Somun anahtarı

Havşalı cıvata

Dirsekli mafsal Şekil 21

Boru 
tesisatı 
boyutu 
(mm)

Sıkma torku 
(N·m)

İşlem 
havşasının 
boyutu A 

(mm)

Havşa biçimi

 6,4 15,7 ± 1,5 8,9 ± 0,2

 9,5 36,3 ± 3,6 13,0 ± 0,2

 12,7 54,9 ± 5,4 16,4 ± 0,2

 15,9 68,6 ± 6,8 19,5 ± 0,2

Boru tesisatı 
boyutu (mm)

Sıkma açısı
Kullanılan aletin tavsiye edilen 

kol uzunluğu

 6,4 60° – 90° Yaklaşık 150 mm

 9,5 60° – 90° Yaklaşık 200 mm

 12,7 30° – 60° Yaklaşık 250 mm

 15,9 30° – 60° Yaklaşık 300 mm

R0,4-0,8

90
°±

2°

A

45
°±

2°
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Türkçe 10

• Sızıntı testinden sonra, Şekil 22’ye başvurarak, boru 

tesisatının maruz kalmasını önlemek için eklenmiş 

bağlantı yeri yalıtım malzemesiyle (6) ve (7) hem gaz hem 

de sıvı boru tesisatı bağlantısını yalıtın.

Ardından, yalıtım malzemesinin her iki ucunu kelepçe ile 

sıkın (4).

• İzolasyon malzemesini (Küçük) (9) ek yeri sızdırmazlık 

malzemesinin (6) (7) etrafına sarın.

• Bağlantı yeri yalıtım malzemesinin birleşme yerini (6) ve 

(7) üst tarafa getirdiğinizden emin olun.

• Yukarıya ve sağa doğru boru tesisatı yaparken, eklenmiş 

L şekilli boru tesisatıyla gaz tarafındaki bağlantıyı yalıtın. 

(Bkz. Şekil 23)

Ayrıca, sıvı tarafındaki saha boru tesisatını 40 mm veya 

daha az yarıçaplı bir bükücüyle bükün.

Takılı bir L-şekilli boru tesisatı kullanılmazsa veya boru 

tesisatı 40 mm ’dan fazla yarıçaplı bir bükücüyle bükül-

ürse, diğer boru tesisatları veya drenaj hortumunu 

engelleyebilir.

(İç üniteye küçük hayvanların veya yabancı maddelerin 

girmesini önlemek için muhafazaya giden boruları sıkıca 

kapatın ve borularla delik arasındaki boşluğu izolasyon 

malzemesi ve macunla kapatın (saha tedariki).)

• Soğutucu boru tesisatını lehimlemeden önce, soğutucu 

boru tesisatında azot akışını sağlayın ve havayı azotla yer 

değiştirin (NOT 1). (Bkz. Şekil 24) Sonrasında, lehimle-

meyi gerçekleştirin (NOT 2).

Tüm lehimleme işleri bittikten sonra, iç üniteye havşa 

bağlantısını gerçekleştirin. (Bkz. Şekil 21)

Şekil 22

Sıvı boru tesisatı

Boru tesisatı 
yalıtım malzemesi 
(saha tedariki)

Gaz boru tesisatı

Bağlantı yalıtım malzemesi (7) (aksesuar)

Boru tesisatı yalıtım malzemesi (ünite tarafı)

Sıvı tarafı boru tesisatı yalıtım metodu

Boşluk bırakmayın

Kelepçe (4) (aksesuar)

Sızdırmazlık 
malzemesi 
(Küçük) (9) 
(aksesuar)

Havşalı somun bağlantısı

Dikiş yerini yukarı 
doğru getirin

İzolasyon malzemesini 
ünitenin tepesinden 
genişletme somunu 
bağlantısına kadar sarın

Terlemeyi önlemek 
için boru tesisatını 
açıkta bırakmayın

Boru tesisatı yalıtım 
malzemesi ve bağlantı yeri 
yalıtım malzemesinin (7) 
üst üste geldiği kısmı sıkın.

Kelepçe (4) (aksesuar)

Boru tesisatı yalıtım 
malzemesi ve bağlantı yeri 
yalıtım malzemesinin (6) 
üst üste geldiği kısmı sıkın.

Boru tesisatı 
yalıtım malzemesi 
(saha tedariki)

Bağlantı yalıtım malzemesi (6) (aksesuar)

Boru tesisatı yalıtım malzemesi (ünite tarafı)

Gaz tarafı boru tesisatı yalıtım metodu

Boşluk bırakmayın

Sızdırmazlık 
malzemesi 
(Küçük) (9) 
(aksesuar)

Havşalı somun bağlantısı

Dikiş yerini yukarı 
doğru getirin

İzolasyon malzemesini 
ünitenin tepesinden 
genişletme somunu 
bağlantısına kadar sarın

Terlemeyi önlemek 
için boru tesisatını 
açıkta bırakmayın

Şekil 23

Yukarı ve sağa doğru olan boru tesisatı 
L-şekilli boru tesisatı yalıtım metodu

Boru tesisatı yalıtım malzemesi 
(saha tedariki)

Bağlantı yalıtım malzemesi (6) 
(aksesuar)

Kelepçe (4) (aksesuar)

Havşalı somun 
bağlantısı

L-şekilli boru 
tesisatı (13)

Eklenmiş bağlantı yeri yalıtım 
malzemesini (6) kullanarak Şekil 22’de 
gösterilen aynı yolla boru tesisatını yalıtın.

Terlemeyi önlemek için 
boru tesisatını açık havaya 
maruz bırakmayın.

Boru tesisatı yalıtım malzemesi ve bağlantı yeri yalıtım 
malzemesinin (6) üst üste geldiği kısmı sıkın.

(ör.  Yukarı ve sağa doğru olan boru tesisatı için 
aynı yolla boru tesisatını yalıtın.)

Basınç azaltma valfı

Azot

Bantlama

Kesme valfı

Lehimleme 
yeri

Azot

Soğutucu tesisatı Şekil 24
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11 Türkçe

NOT

1. Boru tesisatında azot akışını sağlamak için doğru basınç 

yaklaşık 0,02 MPa’dır. Esinti gibi hissettiren bir basınçtır ve 

bir basınç azaltma valfıyla elde edilebilir.

2. Soğutucu akışkan borularını birbirlerine lehimlerken lehim 

tozu kullanmayın.

Lehim tozu gerektirmeyen, fosfor bakır lehim dolgu metali 

(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) 

kullanın.

(Klor tabanlı lehim tozları kullanılırsa, tesisat korozyona 

uğrar ve florür de varsa, soğutucu yağı bozulur ve soğutucu 

devresi kötü şekilde etkilenir.)

3. İç ünitenin kurulumunun tamamlanmasından sonra iç ünite 

boru tesisatında soğutucu gaz sızdırmazlık testi 

yapacağınız zaman, test basıncı hakkında bilgi almak için 

dış ünitenin bağlanması konulu kılavuza başvurun.

Ayrıca, soğutma tesisatı ile ilgili olarak dış ünite montaj 

kılavuzuna veya teknik belgelere bakın.

4. Ek soğutucu yüklemesinin unutulması gibi nedenlerle 

soğutucu eksikliği durumunda, soğutmama veya ısıtmama 

gibi arızalar oluşabilir.

Ayrıca, soğutma tesisatı ile ilgili olarak dış ünite montaj 

kılavuzuna veya teknik belgelere bakın.

UYARI

Tesisatı lehimlerken antioksidan kullanmayın.

Bu, bileşenlerin arızalanmasına ve kalıntı nedeniyle tesisatın 

tıkanmasına neden olabilir.

7. DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ
(1) Drenaj boru tesisatını gerçekleştirin.

Drenajın sağlanabilmesi için drenaj boru tesisatını 

gerçekleştirin.

• Drenaj boru tesisatı 3 yönden bağlanabilir. 

(Bkz. Şekil 25, 26 ve 27)

• Bağlantı boru tesisatının (polivinil klorür boru tesisatı, 

nominal çap 20 mm, dış çapı 26 mm) çapına eşit veya bu 

çaptan daha fazla olan(düşey hat hariç) boru bağlantısı 

çapı seçin.

• Boru tesisatını hava kesilmesini önleyerek aşağı doğru 

1/100 oranında veya daha fazla bir eğimle ve olabilecek 

en kısa şekilde takın. (Bkz. Şekil 28)

(Fokurtu gibi anormal seslere sebep olabilir)

Drenaj, drenaj boru tesisatında durgunlaşırsa, boru 

tesisatı tıkanabilir.

• Boru tesisatının yön değiştirmemesi için 1 ila 1,5 m 

mesafelerde destekler kurun. (Bkz. Şekil 29)

Bağlanan drenaj hortumunu (1) (sağa doğru boru tesisatı 

için), dirseği (10) (yukarı ve geriye doğru boru tesisatı için) 

ve metal kelepçeyi (2) kullandığınızdan emin olun.

Sızdırmazlık malzemesi 
(Büyük) (8) (aksesuar)

Dirsek (10) (aksesuar)

Metal kelepçe (2) 
(aksesuar)

Kısa taraf
Şekil 25
(Yukarı doğru boru tesisatı)

Şekil 26
(Geriye doğru boru tesisatı)

Metal kelepçe (2) 
(aksesuar)

Uzun taraf

Sızdırmazlık malzemesi 
(Büyük) (8) 
(aksesuar)

Dirsek (10) 
(aksesuar)

Şekil 27
(Sağa doğru boru tesisatı)

Metal kelepçe (2) 
(aksesuar)

Drenaj hortumu (1) 
(aksesuar)

Sızdırmazlık malzemesi 
(Büyük) (8) (aksesuar)

Şekil 28

Aşağı yönde 1/100 veya daha fazla eğim

Uygun değil

UYGUN

Şekil 29
(Yukarı yönlü drenaj boru tesisatı için uyarı)

VP20
VP20

60
0m

m

Mesafe 1~1,5m
Tavan yarığı

Destek

Drenaj hortumu (1) 
(VP20 ile bağlantı için) (aksesuar)

Drenaj boru 
tesisatı 
(saha tedariki)

Düşey hat

Dirsek (10) (aksesuar)

Metal kelepçe (2) (aksesuar)

Drenaj boru tesisatı

UYGUN

Uygun değil

Dirsek

Düşey hat
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Türkçe 12

Eski bir drenaj hortumu, dirsek veya kelepçe 

kullanılması su sızıntısına sebep olabilir.

• İç mekanlardan geçen boru tesisatını yalıtın.

UYARI

• Eklenmiş drenaj hortumuna (1) aşırı kuvvet gelmesini 

önlemek için, bükmeyin veya burmayın.

(Su sızıntısına sebep olabilir.)

• Drenaj boru tesisatını doğrudan amonyak kokan kanaliza-

syon borularına bağlamayın.

Kanalizasyondaki amonyak, drenaj boru tesisatından 

geçebilir ve iç ünite ısı eşanjörünü aşındırabilir.

< Yukarı yönde drenaj boru tesisatı yapılırken alınacak 

tedbir >

• Drenaj düşey hattının maksimum yüksekliği 600 mm 

olmalıdır.

• Drenaj düşey hattını dikey olarak kurun. (Bkz. Şekil 29)

Drenaj düşey hattı eğimli olarak kurulursa, şamandıra 

anahtarı arızalanabilir ve su sızıntısına sebep olabilir.

• Üniteye aksesuar olarak eklenmiş drenaj hortumunu (1), 

dirseği (10) ve sızdırmazlık malzemesini (Büyük) (8) 

kullandığınızdan emin olun.

1. Yukarı ve aşağı yönde boru tesisatı için dirseğin metal 

kelepçeden (2) zarar görmesini önlemek amacıyla, 

Şekil 30’da gösterildiği gibi, dirseğin (10) ucundan 10 

- 15 mm mesafeyi sarmadan bırakarak bandın metal 

kelepçenin (2) genişliğinden daha fazlasını sarması 

için dirseğin etrafını vinil bantla 2, 3 kez sarın.

2. Drenaj hortumunu (1) ve dirseği (10) drenaj soketinin 

dibine takın. Metal kelepçeyi (2) ucu takılmış hortu-

mun bantlı bölgesi içinde 1,35±0,15N·m 

(135±15N·cm) torkla sıkın.

(Bkz. Şekil 25, 26, 27 ve 31)

• Metal kelepçeyi (2) belirtilen değerden fazla bir torkla 

sıkmayın.

Soket, drenaj hortumu (1), dirsek (10) ve metal kelepçe 

(2) hasar görebilir.

Metal kelepçeyi (2) sıkılan parça Şekil 32’de gösterilen 

aralıkta olabilecek şekilde sabitleyin.

3. Sonraki işlemde kullanılacak sızdırmazlık malzeme-

sinin (büyük) (8) kelepçe ucundan hasar görmemesi 

için metal kelepçenin (2) ucunu vinil bantla sarın veya 

metal kelepçenin (2) ucunu gösterildiği şekilde içe 

doğru bükün. (Bkz. Şekil 32)

4. Metal kelepçeyi (2), drenaj hortumunu (1), dirseği (10) 

eklenmiş sızdırmazlık malzemesiyle (Büyük) (8) 

yalıtın. (Bkz. Şekil 25, 26, 27 ve 33)

(Metal kelepçe (2) terleyebilir ve yoğuşma damlay-

abilir.)

Şekil 30

Yukarı yönlü boru tesisatı için  : kısa taraf
Geriye doğru boru tesisatı için  : uzun taraf

10~15mm

Dirsek (10) (aksesuar)

Vinil bant

Metal kelepçenin genişliğinden (2) daha 
büyük bir alanı (yaklaşık 20 mm) bantlayın.

Şekil 31

Bantlı parça

Drenaj hortumu (1) (aksesuar)

Boşluk bırakmadan yerleştirin

Metal kelepçe (2) (aksesuar)

Vida kafası aşağıya bakacak şekilde metal 
kelepçeyi (2) sabitleyin.

İç ünite (Drenaj pompası)

Şekil 32-1
(Şekil 31’in A - A Kesiti)

Sıkılmış parça

< Ucu bükme durumunda >

ya
kl

aş
ık

 
90

°

Sızdırmazlık malzemesini 
(Büyük) (8) yırtmadan ucu bükün.

Şekil 32-2
(Şekil 31’in A - A Kesiti)

Sıkılmış parça

< Vinil bant yapıştırma durumunda >

Vinil 
bant

ya
kl

aş
ık

 
90

°

Sızdırmazlık malzemesini 
(Büyük) (8) yırtmadan vinil 
bandı yapıştırın.

Şekil 33

Drenaj hortumu (1) 
(aksesuar) Metal kelepçe (2) 

(aksesuar)
Sızdırmazlık 
malzemesi (8) 
(aksesuar)

Kelepçe tarafı çift kat 
olacak şekilde 
sızdırmazlık 
malzemesini sarın.

Kelepçenin sıkıldığı 
yerden sarmaya 
başlayın.
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13 Türkçe

(2) Boru tesisatı bittikten sonra, drenajın kolayca aktığını 

kontrol edin.

[Elektrik kablo bağlantısı işi bittiği zaman]

• Drenaj pompası gibi elektrikli parçalara su 

sıçramamasına özen göstererek hava çıkışından  

drenaj deliğine kademeli olarak 1 litre su dökün (Şekil 34) 

ve iç üniteyi no’lu bölüme göre soğutma modunda 

çalıştırarak drenajı kontrol edin “10. SAHA AYARI VE 

TEST ÇALIŞTIRMASI”.

Hava çıkışı  kapalıysa, hava çıkışından su dökün .

[Elektrik kablo bağlantısı işi bitmediği zaman]

• Elektrik kablo bağlantısı işleri (topraklama dahil) uzman 

bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Uzman bir kişi yoksa, elektrik kablo bağlantısı işi bittikten 

sonra, [Elektrik kablo bağlantısı işi bittiği zaman] 

kısmında belirtilen metoda uygun olarak kablo 

bağlantısını kontrol edin.

1. Kontrol kutusu kapağını açın ve terminal bloğu (X2M) 

üzerindeki terminale (L, N) tek fazlı güç kaynağı 

bağlayın.

Topraklama kablosunu toprak ucuna bağlayın.

(Bkz. Şekil 35)

2. Güç beslemesini açmadan önce kontrol kutusu 

kapağının kapalı olduğundan emin olun.

3. Drenaj pompası gibi elektrikli parçalara su 

sıçramamasına özen göstererek, kademeli bir şekilde 

1 litre suyu hava çıkışından  drenaj tavasına 

(Şekil 34) dökün.

Hava çıkışı  kapalıysa, hava çıkışından su dökün 

.

4. Güç beslemesi açıldığında, drenaj pompası 

çalışacaktır. Drenajı kontrol edin.

(Drenaj pompası 10 dakika sonra otomatik olarak 

duracaktır.)

5. Drenajı kontrol ettikten sonra güç kaynağını kapatın 

ve güç beslemesi kablo bağlantısını çıkartın.

6. Kontrol kutusu kapağını eskisi gibi takın.

8. ELEKTRİK TESİSATI İŞİ

8-1 GENEL TALİMATLAR

• Tüm elektrik kablo bağlantısı işlerinin, yürürlükteki yönetme-

liklere ve bu montaj elkitabına uygun olarak, uzman personel 

tarafından ayrı özel bir devre kullanarak 

gerçekleştirildiğinden emin olun.

Güç besleme devresinin yetersiz kapasitesi veya düzgün 

olmayan elektrik konstrüksiyonu, elektrik çarpmasına veya 

yangına yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın.

Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına 

neden olabilir.

• Tüm çalışmalar tamamlanmadan güç beslemesini (kol devre 

anahtarı, kol aşırı akım kesicisi) açmayın.

• Tek dış üniteye birden çok iç ünite bağlıdır. Her iç üniteyi A 

ünitesi, B ünitesi vb. şekilde adlandırın. Bu iç üniteler dış ünit-

eye ve BS ünitesine bağlandığında, iç üniteyi her zaman ter-

minal bloğunda aynı simge ile gösterilen uca bağlayın. Kablo 

ve boru tesisatları farklı iç ünitelere bağlanır ve çalıştırılırsa 

arızaya neden olur.

• Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun. Topraklama direnci 

geçerli mevzuata göre olmalıdır.

• Toprak kablo bağlantısını gaz ve su tesisatı borusuna, para-

tonere ya da telefon toprak kablo bağlantısına bağlamayın.

• Gaz boruları ..........Gaz kaçağı olursa ateşlenme veya 

patlama meydana gelebilir.

• Su boruları ............Sert vinil borular topraklamalı değildir.

• Paratoner veya telefon topraklaması .................................

..............................Yıldırım düşmesi durumunda elektrik 

potansiyeli anormal şekilde yüksele-

bilir.

• Elektrik tesisatı için, ayrıca kontrol kutusu kapağına 

yapıştırılmış “KABLO BAĞLANTI ŞEMASI” etiketine de bakın.

• Dış üniteler, iç üniteler ve uzaktan kumandalar arasındaki 

kabloları kablo tesisatı diyagramına göre döşeyin.

• Uzaktan kumandanın montajını ve kablo tesisatını uzaktan 

kumanda ile birlikte verilen “Montaj elkitabı” göre gerçekleştirin.

• Basılı devre kartı grubuna temas etmeyin. Arızalanmaya 

sebep olabilir.

8-2 ELEKTRİK KARAKTERİSTİKLERİ

MCA: Min. Devre Amp. (A); MFA: Maks. Sigorta Amp. (A)
kW: Fan Motoru Nominal Gücü (kW); FLA: Tam Yük Amp. (A)

3

3 2

Drenaj pompası ve 
şamandıralı anahtarın yeri

(Nasıl su dökülür)
Şekil 34

3
4

2
1

Su dökmek için plastik kap 
(100 mm boru uzunluğu gereklidir)

Bakım için drenaj çıkışı (plastik tapalı) 
(Drenaj tavasına su boşaltırken kullanın)

Şekil 35

Topraklama 
terminali

Güç kaynağı terminal bloğu 
(X2M)

Güç kaynağı
220 - 240V/220·230V

~
50Hz/60Hz

Güç kaynağı terminal bloğu 
(X2M)

L N

İç üniteler Güç kaynağı Fan motoru

Modeli Hz Volt Voltaj aralığı MCA MFA kW FLA

FXUQ71AVEB
FXUQ71AVEB9 50

60
220-240
220·230

Maks. 
264

Min. 198

0,6 16 0,046 0,5

FXUQ100AVEB
FXUQ100AVEB9

1,4 16 0,106 1,1

3

3
2
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8-3 SAHADA TEDARİK EDİLEN SİGORTALARIN VE 

KABLO BAĞLANTISININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısının uzunlukları 
aşağıdaki şekildedir:
(1) Uzaktan kumanda tesisatı (iç ünite - uzaktan kumanda).....

.......................................................Maks. 500 m

(2) İletim tesisatları............... Toplam tesisat uzunluğu 2000 m

• Dış ünite - İç ünite ......................Maks. 1000 m

• Dış ünite - BS ünitesi..................Maks. 1000 m

• BS ünitesi - İç ünite ....................Maks. 1000 m

• İç ünite - İç ünite .........................Maks. 1000 m

NOT

1. Yalnızca korumalı boru tesisatı olması durumunda gösterir. 

Koruma olmaması durumunda H07RN-F kullanın.

2. Kılıflı vinil kordon veya kablo (Yalıtımlı kalınlık: 1 mm ve 

üzeri)

8-4 KABLO BAĞLANTISI METODU (Bkz. Şekil 38)

TESİSAT İKAZI

• Aynı sistemdeki iç üniteler tek kol anahtarındaki güç 

kaynağına bağlanabilir.

Ancak, bölüm anahtarının, bölüm aşırı akım kesicisinin ve 

kablo bağlantısı boyutunun seçimi geçerli yönetmeliğe 

uygun olmalıdır.

• Terminal bloğu bağlantısı için, yalıtım manşonlu halka tipi 

sıkıştırmalı tip terminaller kullanın veya kablo 

bağlantısında yalıtım kullanın. (Bkz. Şekil 36)

• Terminali Şek. 37’de gösterildiği şekilde bağlayın.

• Örgülü teller kullanıldığında lehim bitirme işlemi 

gerçekleştirmeyin. (Aksi halde tellerin gevşemesi anormal 

ısı yayınımına yol açabilir.)

(Kablo bağlantıları sağlam bir şekilde sıkılmamışsa anormal 

ısınma oluşabilir.)

• Gerekli kablo bağlantısını kullanın, emniyetli bir şekilde 

bağlayın ve dış kuvvetler terminallere etki etmeyecek şekilde 

kablo bağlantısını sabitleyin.

• Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida 

kullanın.

Uygun olmayan bir tornavida kullanılırsa, vida başına 

zarar verebilir ve vida iyi sıkılamayabilir.

• Terminal vidaları çok sert sıkılırsa hasar görebilir.

Terminal vidalarına uygulanacak sıkma torkları için 

aşağıdaki tabloya bakın.

• Örgülü kablo bağlantısı kullanıldığı zaman lehimleme 

uygulamayın.

• Güç kaynağı kablo tesisatı, topraklama kablo tesisatı.

Kontrol kutusu kapağını kaldırın, güç besleme terminal 

bloğunun (X2M) sembolüyle eşleştirin ve kablo bağlantısını 

bağlayın. Topraklama kablo bağlantısını da güç besleme ter-

minal bloğuna (X2M) bağlayın. Kabloları, “6. SOĞUTUCU 

AKIŞKAN BORULARININ DÖŞENMESİ” bölümüne göre 

giriş borularının kapağındaki delikten iç üniteye yönlendirin 

ve kabloları kelepçeyle birleştirin (4).

• Uzaktan kumanda kablo tesisatı, iletim kablo tesisatı.

Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısı için terminal 

bloğunun (X1M) [P1 · P2] noktalarına uzaktan kumanda kablo 

bağlantısını ve [F1 · F2] noktalarına iletim kablo bağlantısını 

bağlayın. Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısını 

kelepçe (4) ile bağlayın.

• Yapışkan dokumasız kumaş (15).

Kablo bağlantısının hareket etmesini önlemek için 

dokumasız kumaş (15) yapıştırın.

UYARI

• Uzaktan kumanda/iletim kablo bağlantısı (X1M) için güç 

kaynağı kablo tesisatını asla terminal bloğuna 

bağlamayın.

Tüm sisteme hasar verebilir.

• Uzaktan kumanda/iletim kablo bağlantısını yanlış terminal 

bloğuna bağlamayın.

Modeli

Güç girişi tesisatı
Uzaktan kumanda 

tesisatı
İletim kabloları

Saha-
daki 

sigor-
talar

Kablo 
tesisatı

Boyut
Kablo 

tesisatı
Boyut

FXUQ71AVEB
FXUQ71AVEB9

16A
H05VV-

U3G
NOT 1)

Kablo 
bağlantısı 
boyutu ve 
uzunluğu 

yerel 
yönetme-

liklerle 
uyumlu 

olmalıdır.

Blendajlı 
vinil kordon 
veya kablo
(2 damarlı)

NOT 2)

0,75 - 

1,25mm
2

FXUQ100AVEB
FXUQ100AVEB9

Yalıtım manşonu

Halka tipi sıkıştırmalı tip terminal

Kablo bağlantısı

Şekil 36

Şekil 37

Aynı boyutta teller kullanın
(eğer klima eş zamanlı 
çoklu çalışmadaysa)

Sıkma torku 
(N · m)

Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısı 
için terminal bloğu

0,88 ± 0,08

Güç kaynağı terminali 1,47 ± 0,14

Topraklama terminali 1,47 ± 0,14
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CAUTIONKAPAĞIN ONARIMI İÇİN UYARI

• Boru tesisatı giriş kapağı kesildiği ve kablo bağlantısı giriş 

deliği olarak kullanıldığı durumda, kablo bağlantısı bittik-

ten sonra, kapağı tamir edin.

• Sızdırmazlık malzemesini (Küçük) (9) iki parça olarak 

kesin ve her kablo bağlantısını bu parçalara sarın.

• Kablo bağlantısının etrafındaki boşluğu macun ve yalıtım 

malzemesiyle (saha tedariki) yalıtın.

(İç Ünitenin içine böcekler veya küçük hayvanlar girerse 

kontrol kutusunda kısa devre oluşabilir.)

• Alçak gerilim tesisatı (uzaktan kumanda kabloları, iletim 

kabloları) ve yüksek gerilim tesisatı (güç beslemesi 

kabloları, topraklama kabloları) iç üniteye aynı yerden gir-

erse elektrik parazitinden (dış parazit) etkilenebilirler ve 

bu arızaya veya hataya neden olabilir.

• Alçak gerilim tesisatı (uzaktan kumanda kabloları, iletim 

kabloları) ve yüksek gerilim tesisatı (güç beslemesi 

kabloları, topraklama kabloları) arasında, ünitenin 

dışındaki her yerde en az 50 mm mesafe koruyun.

Eğer her iki kablo bağlantısı da birlikte döşenirse, elektrik 

gürültüsünden (dış ortam gürültüsü) etkilenebilir ve arızalı 

çalışmaya veya arızaya sebep olabilir.

Dokumasız kumaş (15)

Yarıçap bitiş çizgisinden 
yapıştırmaya başlayın.

< Dokumasız kumaş (15) yapıştırma metodu > 

Güç kaynağı terminal bloğu (X2M)

Şekil 38

Uzaktan kumanda/iletim kablo bağlantısı 
için terminal bloğu (X1M)

Güç kaynağı terminal bloğu (X2M)

Kelepçe (4) (aksesuar)

Uzaktan kumanda kablo bağlantısı

İletim kabloları

Güç kaynağı 
kablo bağlantısı · 
Topraklama kablo 
bağlantısı

< Güç besleme kablo bağlantısı · Topraklama kablo bağlantısı · 
Uzaktan kumanda kablo bağlantısı · İletim kablo bağlantısı >

Kelepçe (4) 
(aksesuar)

Güç kaynağı 
kablo bağlantısı · 
Topraklama 
kablo bağlantısı

Kelepçe (4) (aksesuar)

< Uzaktan kumanda kablo 
bağlantısı · İletim kablo 

bağlantısı >

Yasak

(Kılıf soyma payı)

Yaklaşık 7mm

Topraklama 
terminali

Topraklama

(Kılıf soyma payı)

Güç 
besleme 
kablo 
tesisatı

Kılıflı kısım

Topraklama

< Güç kaynağı kablo bağlantısı · 
Topraklama kablo bağlantısı >

L N

Kablo bağlantısı sabitlendikten 
sonra, fazla kısmı kesin.

Kablo bağlantısının 
“      ” ile gösterilen 
kısmı, gerilmemesi için 
düzenli bir şekilde 
oluşturulmalıdır.

Kabuk soyulduktan 
sonra, kablo 
bağlantısını bükün.

• Güç besleme kablo bağlantısını 
bağlamayın (yüksek gerilim).

Güç besleme ve topraklama kablo 
bağlantısını ve uzaktan kumanda ve 
iletim kablo bağlantısını birleştirin.

Kablo bağlantısı sabitlendikten 
sonra, fazla kısmı kesin.

Kablo bağlantısı sabitlendikten sonra, 
fazla kısmı kesin.

Uzaktan kumanda/iletim 
kablo bağlantısı için 
terminal bloğu (X1M)

Uzaktan kumanda veya 
iletim kablo bağlantısının 
kılıflı kısmı

Dokumasız kumaş (15) 
yapıştırma referansı

Sızdırmazlık 
malzemesi (Küçük) (9)

Uzaktan kumanda/iletim 
kablo bağlantısı

Güç besleme kablo bağlantısı/
topraklama kablo bağlantısı

Şekil 39

Macun ve yalıtım malzemesiyle yalıtın.
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İKAZ

• Kablo bağlantısını yaparken, kontrol kutusu kapağının 
emniyetli bir şekilde bağlanması için kablo bağlantısını 
düzenli bir şekilde oluşturun.
Kontrol kutusu kapağı yerinde değilse, kablo bağlantısı 
yukarı hareket edebilir veya kutu ve kapak tarafından 
sıkıştırılabilir ve elektrik çarpılmalarına veya yangına 
sebep olabilir.

8-5 KABLO BAĞLANTISI ÖRNEKLERİ

< 1 numaralı sistem: 1 iç ünite için 1 uzaktan kumanda 

kullanıldığı zaman >

< 2 numaralı sistem: Grup kontrolü veya 2 uzaktan 

kumanda kontrolü gerçekleştirildiği zaman >

< 3 numaralı sistem: BS ünitesi kullanıldığı zaman >

NOT

• Uzaktan kumanda kablo bağlantısı ve iletim kablo bağlantısı 

kutupsallığa sahip değildir.

İKAZ

Bir toprak kaçağı devre kesicisinin kurulduğundan emin 

olun.

Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya yangına 

neden olabilir.

8-6 2 UZAKTAN KUMANDALI KONTROL İÇİN (1 İÇ 

ÜNİTEYİ 2 UZAKTAN KUMANDAYLA KONTROL 

ETMEK İÇİN)

• 2 uzaktan kumanda ile kontrol için bir uzaktan kumandayı 

master diğerini bağımlı olarak ayarlayın.

< Master ve bağımlı arasında değişiklik yöntemi >

Uzaktan kumanda ile birlikte verilen montaj kılavuzuna 

bakın.

< Kablo bağlantısı metodu >

(1) “8-4 KABLO BAĞLANTISI METODU” bölümüne uygun 

olarak kontrol kutusu kapağını sökün.

(2) Kontrol kutusu terminal bloğundaki (X1M) uzaktan 

kumanda kablo bağlantısı için, uzaktan kumanda 2’den 

(Bağımlı) (P1·P2) terminallerine ilave kablo bağlantısı 

gerçekleştirin.

İç ünite B
Pek çok alt 
akışlı iç ünite

İç ünite A

Dış ünite

Uzaktan kumanda 
(seçenek)

Uzaktan kumanda 
(seçenek)

Uzaktan kumanda 
(seçenek)Şekil 40

Güç kaynağı
220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

L N

F2

N

IN/D OUT/D
F1 F1

L

F2

NL

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Dış ünite

İç ünite A

İç ünite B
Pek çok alt 
akışlı iç ünite

2 uzaktan kumandayla 
kullanım içinŞekil 41

Uzaktan 
kumanda

Uzaktan kumanda 
(seçenek)

Uzaktan 
kumanda

 (seçenek) 

Grup kumandası 
kullanıldığında

Güç kaynağı
220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

Not)  Grup kontrolü kullanılırken iç ünite 
adresini ayarlamak gerekli değildir.

 (Güç açıldığında otomatik olarak 
ayarlanır.)

L N

P1P2

NL NL

F2F1 F2F1

NL

IN/D OUT/D

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P2

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P2

P1P2 F1 F2 T1 T2

Dış ünite BS ünitesi

L N

İç üniteA

Uzaktan kumanda 
(seçenek)

F2F1 F2F1 F2F1 F2F1
IN/D IN/DOUT/D OUT/D

NL

Şekil 42

Güç kaynağı
220-240V/
220·230V

~
50Hz/60Hz

P1P2 F1 F2 T1 T2

P1P2

Şekil 43

Kutupsallık yok

Uzaktan kumanda 2 
(Bağımlı)

Uzaktan kumanda 1 
(Master)

Uzaktan kumanda kablosu (P1, P2) 
için terminal bloğu (X1M)
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< Uyarı >

Aynı anda grup kontrolünü ve 2 uzaktan kumanda ile kontrolü 

kullanırken, 2 no’lu uzaktan kumandayı (Bağımlı) iç üniteye 

geçişin sonunda (en büyük numara) bağlayın. 

(Bkz. Şekil 44)

8-7 MERKEZİ KUMANDA İÇİN

• Kontrol için merkezi ekipman (merkezi kumanda gibi) 

kullanıldığı zaman, uzaktan kumandada grup numarasını 

ayarlamak gerekir.

Ayrıntılar için merkezi ekipmana eklenmiş elkitabına bakın.

• Merkezi ekipmanı uzaktan kumandaya bağlı olan iç üniteye 

bağlayın.

8-8 UZAKTAN KUMANDA İÇİN (ZORLAMALI 

KAPATMA VE AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ)

(1) Kablo bağlantı yöntemi ve özellikleri

• Uzaktan kumanda ve iletim kablo bağlantısı için terminal 

bloğun üzerindeki T1 ve T2 terminallerine harici giriş 

bağlamak için uzaktan kumanda kullanılabilir.

(2) Uygulama Komutları

• ZORLAMALI KAPATMA ve AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ A 

girişi aşağıda gösterilen tablodaki gibi olur.

(3) ZORLAMALI KAPATMA ve AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ 

seçimi 

• ZORLAMALI KAPATMA ve AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ seçmek 

için uzaktan kumanda ile ayarlama gereklidir.

(Bkz. “10. SAHA AYARI VE TEST ÇALIŞTIRMASI”)

9. KÖŞE KAPAĞINI · EMİŞ IZGARASINI 

TAKMA

Köşe kapaksız test çalıştırması için, önce bkz. “10. SAHA 

AYARI VE TEST ÇALIŞTIRMASI”
• Geriye ve sağa doğru boru tesisatı çıkışı için Şekil 45’te 

gösterildiği gibi köşe kapağını kesin ve sökün.

(Keserken, köşe kapağı parçalarının düşmemesi için iç ünit-

enin üzerine yerleştirin ve dikkat edin.)

• Köşe kapağını iç üniteye takın.

Sonrasında, köşe kapağının ucuyla iç ünite kapağının ucu 

birbiriyle temas edecek şekilde, köşe kapağına bastırarak 

eklenmiş vidalarla (14) köşe kapağını sabitleyin.

(Bkz. Şekil 46)

Kablo bağlantı özelliği
Blendajlı vinil kordon veya 2 telli 

kablo

Kablo boyutu 0,75 - 1,25mm
2

Kablo uzunluğu Maks. 100m

Harici kontak özellikleri
DC15V · 1mA minimum yükü yapa-

bilen ve kesebilen kontak

ZORLA-
MALI 
KAPATMA 
durumunda

“AÇMA” seçeneğinin A 
girişiyle ZORLAMALI 
KAPATMA (Uzaktan 
kumanda engellenmiş)

“KAPAMA” seçeneğinin 
A girişiyle izin verilen 
uzaktan kumanda

AÇMA/
KAPAMA 
İŞLEMİ 
olması 
durumunda

“KAPAMA”  “AÇMA” 
A girişiyle çalışma

“AÇMA”  ”KAPAMA” 
A girişiyle durma

Şekil 44

İç ünite 1 İç ünite 2 İç ünite En Büyük Numara

Geçiş 
(Uzaktan kumanda)

Uzaktan kumanda 1 
(Master)

Uzaktan kumanda 2 
(Bağımlı)

FORCED
OFF

Giriş A

F2 T1 T2

ZORLAMALI KAPATMA

Şekil 45

Boru tesisatı giriş yeri

Boru tesisatı giriş yeri

Testereyle kesin.

Testereyle kesin.

Geriye doğru boru tesisatı çıkışı için

Sağa doğru boru tesisatı çıkışı için

Köşe kapağı

Köşe kapağı

Düşmemesi için 
dikkat edin.

Düşmemesi için 
dikkat edin.

Şekil 46

Köşe kapağı

Vida (14) (aksesuar)

Vida (14) 
(aksesuar)

Köşe kapağı

Vida (14) (aksesuar)

Köşe kapağı

İç ünite

Vida (14) (aksesuar)

Köşe kapağı

Köşe kapağının 
ucunu iç ünite 
kapağının 
ucuyla temas 
ettirin. (tüm 4 
köşe)

Köşe kapağının ucunu iç ünite 
kapağının ucuyla temas ettirin. 
(tüm 4 köşe)
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• Emiş ızgarasını “4. MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR- (3)” 

(Bkz. Şekil 47-(1)) maddesinde belirtilen yönün tersinde 

taktıktan sonra, emiş ızgarasının düşmesini önlemek için 

askıyı (a) kancaya asın. (Bkz. Şekil 47-(2))

• Emiş ızgarasının düşmesini önlemek için askıyı (b) kancaya 

takın. (Bkz. Şekil 47-(3))

10. SAHA AYARI VE TEST ÇALIŞTIRMASI

Ayrıca dış ünite montaj kılavuzuna bakın.

UYARI

Saha ayarı gerçekleştirmeden önce, ön sayfadaki maddeleri 
kontrol edin 2 “1. Montaj çalışması bittikten sonra kontrol 
edilmesi gereken maddeler” sayfa 3.
• Klima ile ilgili tüm montaj ve boru tesisatı işlemlerinin 

tamamlandığından emin olun.

• Klimanın kontrol kutusu kapağının kapalı olup olmadığını 

kontrol edin.

< SAHA AYARI >

Güç kaynağını açtıktan sonra, montaj durumuna uygun 

olarak uzaktan kumanda ile saha ayarını gerçekleştirin.
• Ayarı üç noktada yapın; “Mod No.”, “İLK KOD No.” ve “İKİNCİ 

KOD No.”.

Tabloda “  ” ile gösterilen ayarlar, fabrikadan sevk 

edildiği zamanki ayarları gösterir.

• Ayar işlemi ve çalıştırma metodu, uzaktan kumandaya 

eklenmiş montaj elkitabında gösterilmektedir.

(Not) “Mod No.” ayarı grup olarak gerçekleştirilse de her iç 

ünitenin ayarlanması ile bağımsız ayar yapmak veya 

ayardan sonra onay almak istiyorsanız, ayara Mode 

No. parantez ( ) içine alınarak devam edin. 

• Uzaktan kumanda kullanılması durumunda, ZORLAMALI 

KAPATMA veya AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ girdi değişikliği ile 

ilgili olarak.

[1] Uzaktan kumanda ile alan ayarlama moduna girin.

[2] “12” No.’lu Modu seçin.

[3] İLK KOD No.’sunu “1” olarak ayarlayın.

[4-1] ZORLAMALI KAPATMA için İKİNCİ KOD No.’sunu “01” 

olarak ayarlayın.

[4-2] AÇMA/KAPAMA İŞLEMİ için İKİNCİ KOD No.’sunu “02” 

olarak ayarlayın.

(Fabrika ayarı ZORLAMALI KAPATMA’dır.)

• Müşterinizden, uzaktan kumandaya eklenmiş talimatı 

kullanım kılavuzuyla birlikte saklamasını isteyin.

• Tabloda gösterilenin dışında bir ayar gerçekleştirmeyin.

10-1 TAVAN YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI

• Tablo 3’de gösterilen tavan yüksekliğine göre İKİNCİ KOD 

No. ayarlayın.

Tablo 3

10-2 OPSİYONEL BİR AKSESUAR TAKILDIĞI ZAMAN 

AYAR YAPMA

• İsteğe bağlı aksesuar monte ederken ayarlama için isteğe 

bağlı aksesuar ile birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

10-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA KULLANILI-

YORSA

• Kablosuz bir uzaktan kumanda kullanıldığı zaman, kablosuz 

uzaktan kumanda adresini ayarlamak gerekir.

Kablosuz uzaktan kumanda ile verilen montaj kılavuzuna 

bakın.

10-4 TERMOSTAT KAPALIYKEN HAVA AKIŞI HIZINI 

AYARLAMA

• Akış hızını müşterinizle konuştuktan sonra kullanım ortamı 

şartlarına uygun olarak ayarlayın.

• Akış hızı değiştiği zaman, ayarlanan hava akış hızını 

müşterinize açıklayın.

Tablo 4

Şekil 47

(1)
(2)

(2)

(3)

(3)

Askıyı kancaya takın

Emiş ızgarasının 
düşmesini 
önlemek için askı (b)

Emiş ızgarasının 
düşmesini 
önlemek için askı (a)

(3 yerde)

(1 yer)
Köşe kapağı 
(Boru tesisatı kısmı)

Kancayı en yakın olana asın

Ayar

Tavan yüksekliği (m)

Mod No.
İLK KOD 

No.

İKİNCİ 

KOD No.FXUQ71AVEB

FXUQ71AVEB9

FXUQ100AVEB

FXUQ100AVEB9

Standart
2,7 veya 

daha az

3,2 veya 

daha az

13 (23) 0

01

Yüksek tavan 

1
2,7 - 3,0 3,2 - 3,6 02

Yüksek tavan 

2
3,0 - 3,5 3,6 - 4,0 03

Ayar Mod No.
İLK KOD 

No.

İKİNCİ 

KOD No.

Soğutma 

termostatı KAPALI 

iken fan hızı ayar-

lama

LL (çok 

düşük)
12 (22) 6

01

Ayar 02

Isıtma termostatı 

KAPALI iken fan 

hızı

LL (çok 

düşük) 12 (22) 3
01

Ayar 02
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19 Türkçe

10-5 FİLTRE İŞARETİNİN AYARLANMASI

• Hava filtresinin temizlenme zamanının geldiğini bildiren bir 

mesaj uzaktan kumandanın ekranında görüntülenir.

• Odadaki toz veya kir miktarına uygun olarak Tablo 5’te 

gösterilen İKİNCİ KOD No. ayarlayın.

• İç Ünitede uzun ömürlü filtre olsa da, filtrenin tıkanmasını 

önlemek için düzenli olarak temizlemek gerekir. Lütfen ayar-

lanan zamanı müşteriye de açıklayın.

• Filtrenin düzenli temizleme süresi, cihazın kullanıldığı 

ortama bağlı olarak kısaltılabilir.

Tablo 5

* Düzenli temizleme yapılan durumlarda temizleme gösterge-
sine gerek olmadığını göstermek için “Gösterge yok” ayarını 
kullanın.

10-6 HAVA DEŞARJ YÖNÜ AYARI

• Hava deşarj ayarını (2-yönlü veya 3-yönlü deşarj) 

değiştirirken, Tablo 6’da gösterilen şekilde İKİNCİ KOD No. 

ayarlayın.

Tablo 6

< TEST ÇALIŞTIRMASI >

• İç ünitenin içini ve emiş ızgarasını temizledikten sonra, dış 

üniteye eklenmiş montaj elkitabına uygun olarak test 

çalıştırmasını gerçekleştirin.

• Uzaktan kumanda çalışma lambası yanıp söndüğü zaman, 

anormal bir şeyler olduğunu gösterir.

Uzaktan kumanda ekranındaki arıza kodlarına bakın.

Arıza kodları ve arıza detayları arasındaki ilişki, dış üniteye 

eklenmiş kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Özellikle, Tablo 7’dekilerden biri gösteriliyorsa, elektrik kab-

losu bağlantısında bir sorun olabilir veya güç kaynağının 

bağlantısı kesiktir. Bu yüzden, kablo bağlantısını tekrar kon-

trol edin.

Tablo 7

UYARI

Test çalıştırması tamamlandıktan sonra, şu maddedeki 

öğeleri kontrol edin; 2. “2. Teslimat sırasında kontrol 

edilmesi gereken öğeler”, sayfa 3.

Test çalıştırması tamamlandığında cihaz içerisindeki 

işlemler henüz tamamlanmamışsa, sisteme zarar 

gelmemesi için, müşteriden cihaz içindeki işlemler tamam-

lanmadan klimayı çalıştırmamasını isteyin.

Sistem bu şekilde çalıştırılırsa, cihaz içerisindeki işlemler 

sırasında kullanılan kaplamalar ve yapıştırıcılar iç ünitenin 

kirlenmesine neden olur ve su sıçraması veya sızıntı mey-

dana gelebilir.

Test çalıştırmasını yapacak operatöre

Test çalışması tamamlandıktan sonra, sistemi müşteriye 

teslim etmeden önce kontrol kutusu kapağının, hava filtre-

sinin ve emme panelinin takıldığını kontrol edin.

Ayrıca, müşteriye güç besleme durumu (güç besleme 

AÇIK/KAPALI) hakkında bilgi verin.

11. KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
(Bkz. Şekil 48)

Kirlilik

Filtre saat 

sayısı

(uzun ömürlü 

tip)

Mod No.
İLK KOD 

No.

İKİNCİ 

KOD No.

Normal
Yaklaşık 2500 

saat

10 (20)

0

01

Daha kirli
Yaklaşık 1250 

saat
02

Gösterge ile
3

01

Gösterge yok* 02

Ayar Mod No. İLK KOD No.
İKİNCİ KOD 

No.

4-yollu hava 

deşarjı

13 (23) 1

01

3-yollu hava 

deşarjı
02

2-yollu hava 

deşarjı
03

Uzaktan kumanda 
gösterimi

Ayrıntılar

Merkezi kontrol 
olmasa da 

“ ” 
lambası yanıyor. 

• İç ünite iletim terminal bloğundaki ZOR-
LAMALI KAPATMA uçları (T1 · T2) kısa 
devre yapmıştır.

“U4” yanıyor
“UH” yanıyor

• Dış üniteye güç gitmiyor. 
• Dış ünite güç beslemesi işi yapılmamış.
• İletim kabloları ve uzaktan kumanda 

kabloları ve ZORLAMALI KAPATMA kab-
losu yanlış bağlanmış.

• İletim kabloları bağlantısı kesildi. 

Gösterge yok

• İç üniteye güç gitmiyor. 
• İç ünite güç beslemesi işi yapılmamış.
• Uzaktan kumanda kabloları ve iletim 

kabloları ve ZORLAMALI KAPATMA kab-
losu yanlış bağlanmış.

• Uzaktan kumanda kabloları bağlantısı 
kesildi.

1 KONTROL KUTUSU 2 (NOT 5)

3 İÇ ÜNİTE 4

KABLOSUZ UZAKTAN 

KUMANDA

(ALICI/EKRAN ÜNİTESİ)

(OPSİYONEL 

AKSESUAR)

5 DIŞARIDAN GİRİŞ (NOT 6) 6

İLETİM KABLOSU (NOT 2) 

MERKEZİ

UZAKTAN KUMANDA 

7

KABLOLU UZAKTAN 

KUMANDA

(OPSİYONEL AKSESUAR) 

(NOT 3)

10_TR_3P177351-7W.fm  Page 19  Wednesday, February 13, 2019  5:39 PM



Türkçe 20

3P
32

70
00

-1
C

F
X

U
Q

71
 •

 1
00

A
V

E
B

   
F

X
U

Q
71

 •
 1

00
A

V
E

B
9

1

3
5 6

4
2

7

A
1P

C
10

5

F
1U

H
A

P

M
1F

M
1P

M1
S·M

2S

M3
S·M

4S

R
1T

R2
T·R

3T

S
1L

V
1R

X
1M

X
2M

Y
1E

Z
1F

Z
1C

Z
2C

P
S

A
2P

A
3P

B
S

1

H
1P

H
2P

H
3P

H
4P

S
S

1

S
S

2

B
A

S
K

IL
I D

E
V

R
E

 K
A

R
T

I

K
A

P
A

S
İT

Ö
R

S
İG

O
R

T
A

 (
T

, 3
,1

5A
, 2

50
V

)

Y
A

N
IP

 S
Ö

N
E

N
 L

A
M

B
A

(S
E

R
V

İS
 E

K
R

A
N

I-
Y

E
Ş

İL
)

M
O

T
O

R
 (

İÇ
 Ü

N
İT

E
 F

A
N

I)

M
O

T
O

R
 (

D
R

E
N

A
J 

P
O

M
P

A
S

I)

M
O

T
O

R
 (

S
A

LI
N

IM
 B

IÇ
A

Ğ
I)

T
E

R
M

İS
T

Ö
R

 (
H

A
V

A
)

T
E

R
M

İS
T

Ö
R

 (
C

O
IL

)

Ş
A

M
A

N
D

IR
A

LI
 A

N
A

H
T

A
R

D
İY

O
T

 K
Ö

P
R

Ü
S

Ü

T
E

R
M

İN
A

L 
B

LO
Ğ

U

T
E

R
M

İN
A

L 
B

LO
Ğ

U

E
LE

K
T

R
O

N
İK

 G
E

N
İŞ

LE
M

E
  

V
A

LF
I

P
A

R
A

Z
İT

 F
İL

T
R

E
S

İ

F
E

R
R

İT
 Ç

E
K

İR
D

E
K

 

F
E

R
R

İT
 Ç

E
K

İR
D

E
K

 

G
Ü

Ç
 K

A
Y

N
A

Ğ
I

B
A

S
K

IL
I D

E
V

R
E

 K
A

R
T

I

B
A

S
K

IL
I D

E
V

R
E

 K
A

R
T

I

E
LE

K
T

R
İK

 D
Ü

Ğ
M

E
S

İ 

A
N

A
H

T
A

R
I (

A
Ç

M
A

/K
A

P
A

M
A

) 

K
O

N
T

R
O

L 
LA

M
B

A
S

I

(A
Ç

IK
-K

IR
IM

IZ
I)

K
O

N
T

R
O

L 
LA

M
B

A
S

I

(Z
A

M
A

N
LA

Y
IC

I-
Y

E
Ş

İL
)

K
O

N
T

R
O

L 
LA

M
B

A
S

I

(F
İL

T
R

E
 İŞ

A
R

E
T

İ-
K

IR
M

IZ
I)

K
O

N
T

R
O

L 
LA

M
B

A
S

I

(D
E

F
R

O
S

T
-T

U
R

U
N

C
U

)

S
E

Ç
İM

 A
N

A
H

T
A

R
I (

A
N

A
/A

LT
)

S
E

Ç
İM

 A
N

A
H

T
A

R
I 

(K
A

B
A

LO
S

U
Z

 A
D

R
E

S
 S

E
T

İ)

K
O

N
E

K
T

Ö
R

 

(K
A

B
LO

S
U

Z
 U

Z
A

K
T

A
N

 

K
U

M
A

N
D

A
)

K
O

N
E

K
T

Ö
R

 

(A
D

A
P

T
Ö

R
 G

Ü
Ç

 B
E

S
LE

M
E

S
İ)

X
24

A

X
35

A

K
A

B
LO

 B
A

Ğ
LA

N
TI

 Ş
E

M
A

S
I

K
A

B
LO

S
U

Z 
U

ZA
K

TA
N

 K
U

M
A

N
D

A
(A

LI
C

I /
 E

K
R

A
N

 Ü
N

İT
E

S
İ)

İÇ
 Ü

N
IT

E

2.
 M

E
R

K
E

Z
İ U

Z
A

K
T

A
N

 K
U

M
A

N
D

A
 K

U
LL

A
N

IL
IY

O
R

S
A

, Ü
N

İT
E

Y
E

 B
A

Ğ
LA

N
T

I Y
A

P
A

R
K

E
N

 Ü
R

Ü
N

LE
 V

E
R

İL
E

N
 M

O
N

T
A

J 
K

IL
A

V
U

Z
U

N
U

 
T

A
K

İP
 E

D
İN

.
3.

 A
N

A
/A

LT
 G

E
Ç

İŞ
 D

U
R

U
M

U
N

D
A

.
U

Z
A

K
T

A
N

 K
U

M
A

N
D

A
 İL

E
 B

İR
Lİ

K
T

E
 V

E
R

İL
E

N
 M

O
N

T
A

J 
K

IL
A

V
U

Z
U

N
A

 B
A

K
IN

IZ
.

4.
 S

İM
G

E
LE

R
 A

Ş
A

Ğ
ID

A
K

İ Ş
E

K
İL

D
E

D
İR

: B
LK

: S
İY

A
H

  R
E

D
: K

IR
M

IZ
I  

B
LU

: M
A

V
İ  

W
H

T
: B

E
Y

A
Z

  Y
LW

: S
A

R
I  

G
R

N
: Y

E
Ş

İL
  

O
R

G
: T

U
R

U
N

C
U

  B
R

N
: K

A
H

V
E

R
E

N
G

İ  
P

N
K

: P
E

M
B

E
.

5.
 S

A
D

E
C

E
 K

O
R

U
N

M
U

Ş
 B

O
R

U
LA

R
 İÇ

İN
 G

Ö
S

T
E

R
İR

. K
O

R
U

M
A

 Y
O

K
S

A
 H

07
R

N
-F

 K
U

LL
A

N
IN

.
6.

 G
İR

İŞ
 K

A
B

LO
LA

R
I D

IŞ
A

R
ID

A
N

 B
A

Ğ
LA

N
D

IĞ
IN

D
A

 U
Z

A
K

T
A

N
 K

U
M

A
N

D
A

 A
R

A
C

IL
IĞ

IY
LA

 C
E

B
R

İ K
A

P
A

M
A

 V
E

Y
A

 A
Ç

M
A

/K
A

P
A

M
A

 
İŞ

LE
T

İM
İ S

E
Ç

İL
E

B
İL

İR
; D

E
T

A
Y

LI
 B

İL
G

İ İ
Ç

İN
 M

O
N

T
A

J 
K

IL
A

V
U

Z
U

N
A

 B
A

K
IN

.

: T
E

R
M

İN
A

L 
B

LO
Ğ

U
   

   
   

   
,  

   
  :

 K
O

N
E

K
T

Ö
R

: A
LA

N
IN

 T
E

L 
B

A
Ğ

LA
N

T
IS

I

1.N
O

T
LA

R

İS
TE

Ğ
E

 B
A

Ğ
LI

 P
A

R
Ç

A
LA

R
 

İÇ
İN

 K
O

N
E

K
TÖ

R

Şekil 48

10_TR_3P177351-7W.fm  Page 20  Wednesday, February 13, 2019  5:39 PM



(1904) HT3P177351-7W EM12A004C

00_CV_3P177351-7W.fm  Page 2  Tuesday, February 5, 2019  2:16 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


