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‹ç Mekan Ünitesi: Tavana Kasası Fanlı Isıtıcı Ünitesi C Serisi.
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! UYARI ! D‹KKAT
• Kurulum ve bakım ifllemleri, yerel kuralları ve 

yönetmelikleri bilen, bu tür cihazlar konusunda 
tecrübesi olan kalif iye kifliler tarafından 
yapılmalıdır.

• Sahadaki tüm elektrik tesisatı, ulusal kablolama 
yönetmeliklerine uygun bir flekilde yapılmalıdır.

• Elektrik tesisat flemasına göre kabloları çekmeye 
ba¤lamadan önce ünitenin voltaj de¤erinin, iflletim 
de¤erleri plakasındaki de¤erle aynı oldu¤una 
emin olunuz.

• Yalıtım yetersizli¤inin neden olabilece¤i olası tehlikeleri 
önlemek için ünite TOPRAKLANMALIDIR.

• Hiçbir elektrik kablosu, so¤utucu borularına veya 
fan motorlarının hareketli kısımlarına temas 
etmemelidir.

• Üniteyi kurmadan veya üniteye bakım yapmadan 
önce ünitenin KAPALI duruma getirildi¤inden 
emin olunuz.

• Klimaya bakım yapmadan önce ünitenin kablosunu 
ana elektrik flebekesinden çıkarınız.

• Güç açık durumdayken güç kablosunu ÇEKMEY‹N. 
Bu, yangın tehlikesiyle sonuçlanabilen ciddi 
elektik çarpmalarına neden olabilir.

• Parazitli resimleri ve paraziti önlemek için, iç 
ve dıfl ünitleri, güç kablosu ve nakil tertibatını 
TV’lerden ve radyolardan en az 1m uzakta tutun. 
{Elektrik dalgalarının türü ve kayna¤ına ba¤lı 
olarak, parazit 1m’den daha fazla uzaklıktan bile 
duyulabilir}.

Lütfen kurulum yaparken afla¤ıdaki önemli noktalara dikkat 
edin.
• Üniteyi yanıcı gaz sızıntısının olabilece¤i yerlere 

kurmayın.
• Tahliye borularının do¤ru ba¤landı¤ından emin olun.
 Tahliye boruları düzgün ba¤lanmazsa, su sızıntısına 

neden olabilir ve ev eflyasını ıslatır.
• Bakım veya kurulumdan sonra ünite panelinin 

kapatıldı¤ından emin olun.
Emniyete alınmamıfl paneller ünitenin gürültülü 
çalıflmasına neden olur.

• Keskin kenarlar ve bobin yüzeyleri yaralanma tehlikesinin 
olabilece¤i yerlerdir.

 Bu yerlere temas etmekten kaçının.
• Güç kayna¤nı kapatmadan önce, ünitenin sıkıntı 

çıkarmasını önlemek için uzaktan kumandanın ON/OFF 
anahtarını “OFF” konumuna getirin. Bu yapılmazsa, 
elektrik yeniden geldi¤inde ünitenin fanları otomatik olarak 
çalıflmaya bafllar ve bu durum bakım personeli veya 
kullanıcıya karflı tehlike oluflturur.

• Üniteleri kapı yoluna veya yakınına kurmayın.
• Klima ünitesine çok yakında ısıtma aygıtları çalıfltırmayın 

veya mineral ya¤, ya¤ buharı ya da istimi bulunan odalarda 
kullanmayın, aflırı ısı veya kimyasal reaksiyon plastik kartın 
erimesine veya deforme olmasına neden olabilir.

• Ünite, mutfakta kullanıldı¤ında unun ünite tarafından 
emilmesini önleyin.

• Bu ünite, so¤utma ya¤ı buharını veya demir tozunun ya da 
voltaj dalgalanmalarının çok oldu¤u yerlerde imalathane 
için uygun de¤ildir.

• Üniteyi, kaplıca veya ya¤ ra!neri tesisi gibi sülfür gazının 
bulundu¤u alanlara kurmayın.

• Dıfl mekan ünitesinin kablolarının renkleri ile iç mekan 
ünitesinin terminal renklerinin aynı oldu¤undan emin 
olunuz.

• ÖNEML‹: KL‹MA ÜN‹TES‹N‹ ÇAMAfi IR YIKANAN B‹R 
ODAYA KURMAYIN.

• Gelen güç kayna¤ında ekli veya kıvrılmıfl kablolar 
kullanmayın.

• Ekipman potansiyel olarak patlayıcı olan bir ortamda 
kullanılmak üzere tasarlanmamıfltır.

GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹

KURULUM KILAVUZU
Bu el kitabında, klima ünitesi için güvenli ve iyi çalıflma standardı sa¤lamak için gerekli kurulum prosedürleri 
verilmektedir.
Yerel gereksinimlere uyum sa¤lamak için özel ayarlama gerekli olabilir.
Klimanızı kullanmadan önce, lütfen bu talimat el kitabını dikkatli bir flekilde okuyun ve ileride baflvurmak üzere 
saklayın.
Bu cihaz, uzman veya e¤itimli kifliler tarafından ma¤azalarda, aydınlatma endüstrisinde ve çiftliklerde veya 
meslekten olmayan kifliler tarafından ticari amaçlı olarak kullanılacak flekilde tasarlanmıfltır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat 
sa¤lanmadıkça çocuklar dahil düflük !ziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden 
yoksun kiflilerin kullanımına yönelik deflildir.
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

UYARI
Atım flartları
Klima cihazınızın üzerinde bu simge yer almaktadır. Bu, elektrikli ve elektronik ürünlerin, ayrıfltırılmamıfl ev atıkları 
ile karıfltırılmayaca¤ını ifade etmektedir.
Sistemi kendi baflınıza sökmeye kalkıflmayınız: Klimanın sökülmesi ile so¤utucu, ya¤ ve di¤er parçalarla 
ilgili ifllemler; yerel ve ulusal düzeyde ilgili yasalara uygun bir flekilde, kali!ye bir montaj elemanı tarafından 
gerçeklefltirilmelidir.
Klimaların yeniden kullanılması, geri dönüfltürülmesi ve geri kazanım ifllemleri, bu konuda uzmanlı¤a sahip özel 
bir tesiste yapılmalıdır. Bu ürünün gerekti¤i gibi elden çıkarılmasını sa¤layarak, çevre ve insan sa¤lı¤ı açısından 
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen kurulum 
yetkilisine veya yerel yetkilililere danıflın.
Bataryalar, uzaktan kumandadan çıkarıldıktan sonra, yerel ve ulusal düzeyde ilgili yasalara uygun olarak, ayrı bir 
flekilde elden çıkarılmalıdır.
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• Voltaj yükselmesi ve alçalması anma geriliminin ±10%’unu aflmamalıdır. Elektrik hatları yüksek elektrik yükselip 
alçalmasına neden olabilen kaynak transformatörlerinden ba¤ımsız olmalıdır.

• Elektrik tesisatı, boru tesisatı ve tahliye tesisatı için yerin uygun olmasına dikkat edin.
• ‹ç ünite, so¤uk hava tahliye ve sıcak hava geri dönüfl yolunda hiçbir engel olmayacak flekilde kurulmalı ve havanın 

oda içerisinde yayılmasına izin vermelidir (odanın merkezine yakın).
• Afla¤ıdaki flekilde gösterildi¤i gibi iç ünite ile duvar ve engeller arasında boflluk bırakın.
• Ses artıflı ve titreflimi önlemek için montaj yeri iç ünitenin 4 katı a¤ırlıktaki bir yükü kaldıracak güçte olmalıdır.
• Montaj yeri (asma tavan yüzeyi) düzlefltirilmeli ve tavan yüksekli¤i 350 mm ya da daha fazla olmalıdır.
• ‹ç ünite sıcaklık ve buhar kaynaklarından uzak olmalıdır (aynı zamanda iç üniteyi giriflin yakınına kurmak 

kaçının).

Montaj Yeri Ön ‹ncelemesi

Engel
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TAMAMEN YALITILMIfi KAPAMA BANDI

SO⁄UK SU BORUSU BOYUNCA YALITIM

‹Ç ÜN‹TEN‹N MONTAJI

ÖNEMLI UYARI

! D‹KKAT
Üniteyi, iç ve d›fl  mekan için 2000 m üzerinde yükseklikte kurmay›n.
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• Askı kolu yerini ölçün ve iflaretleyin. Dirsek 
somunu için tavanda delik açın ve asma kolunu 
yerlefltirin.

• Montaj levhası sıcaklı ve neme göre uzatılır. 
Kullanılan ölçüleri kontrol edin.

• Montaj levhasının ölçüleri tavan açıklı¤ınınkileri 
ile aynıdır.

• Tavan kaplama iflini tamamlamadan önce, montaj 
levhasının iç üniteye uyup uymadı¤ından emin 
olun.

• Asma çubu¤unun e¤imini do¤rulayın.
• Üniteyi kaldırın, somun ve rondela ile askı koluna 

asın.
• ‹ç ünitenin alt yüzeyi ve tavan yüzeyi arasındaki 

ünite yüksekli¤ini 35,0 mm’ye ayarlayın.
• Bir seviye göstergesi ile ünitenin yatay montajını 

kontrol edin ve ünite arızasını ve titreflimi önlemek 
için somun ve cıvatayı sıkın.

• Tavan döflemesini ka¤ıt montaj levhasının dıfl 
kenarı boyunca açın.

• Tahliye pompası düzgün tahliye için afla¤ıya do¤ru 
e¤imli olmalıdır.

• Tahliye borusu ba¤lantısı sırasında, iç ünitedeki tahliye 
ba¤lantısı üzerinde aflırı kuvvet uygulamamaya özen 
gösterin.

• Drenaj borusunun takılması sırasında, iç mekan 
ünitesinin drenaj konektörüne aflırı kuvvet 
uygulamamaya dikkat edin.

• Elastik tahliye hortumundaki tahliye ba¤lantısının 
dıfl çapı 20 mm’dir.

• Yo¤unlafltırılmıfl suyun oda içerisine damlamasını 
önlemek için tahliye borusu tesisatının üzerine ısı 
yalıtımının ( 8,0 mm’den daha fazla kalınlı¤a sahip 
polietilen köpük) yapılıp - yapıldı¤ından emin olun.

• Ana tahliye borusunu elastik tahliye hortumuna 
ba¤layın.

• Boru tesisatının sızıntı yapıp yapmadı¤ını kontrol 
etmek için elastik tahliye hortumundan su verin.

• Test tamamlandı¤ı zaman, elastik tahliye 
hortumunu iç ünitedeki tahliye ba¤lantısına 
takın.
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‹ç Mekan Ünitesi

Tavan 
Tahtası

‹ç Mekan 
Ünitesi

Boru Kelepçesi

Do¤ru Kötü

Besleme Suyu

Elastik Tahliye Hortumu

Ana Tahliye Borusu

NOT

Ünite yo¤unlafltırılmıfl su tahliyesi için bir tahliye pompası kullanır. Su sızıntısını ya da hava çıkıflı çevresinde 
yo¤unlaflmayı önlemek için üniteyi yatay flekilde kurun.

NOT  
Tavan delme ifl ini i lgil i montajcılar i le 
görüflüldü¤ünden emin olun.

Üniteyi in Asılması

Tahliye Pompası Tesisatı

Tahliye Testi

Ünite Montajı
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Çerçeve

Girifl Izgarası

Izgara Kilit Kapa¤ı
(2 adet)

Vida M4 x 6
(2 adet)

Kapak Kilidi Izgarası (Kullanıcının do¤rudan eriflimine karflı hareketli parça koruması)
Kapak kilidi ızgarası afla¤ıdaki flekilde oldu¤u gibi takılmalıdır.

Üniteye bakım yapılması gerekirse, afla¤ıdaki aflamalar takip edilmelidir:
1. Üniteye bakım yapmadan önce ünitenin kapatıldı¤ından emin olun.
2. Kapak kilidi ızgarasının üzerindeki vidayı sökmek için tornavidayı kullanın.
3. Kapak kilidi ızgarasını çıkarın ve bakım yapmak için hava girifl ızgarasını açın.
4.  Hava girifl ızgarasını takın ve bakım yaptıktan sonra kapak kilit ızgarasını yerine vidalayın ve bu ünitenin 

do¤ru flekilde takıldı¤ından emin olun.
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Panel Montajı

• Ön paneli yerlefltirmeden önce montaj levhasını 
çıkardı¤ınızdan emin olun.

• Mandalları geriye çekerek ve panelden Litre ile birlikte 
çıkararak hava girifl ızgarasını açın.

• Ön çerçeve panelini 4 vida ile iç ünitenin üzerine monte edin 
ve so¤uk havanın kaçmasını engellemek için iyice sıkın.

• LED kablosunu ve hava salınım kablosunu iç üniteye 
ba¤layın.

Not: Yo¤unlaflmaya ve su damlamasına neden olabilecek 
so¤uk hava kaçıflını önlemek için ön paneli sa¤lam bir 
flekilde yerlefltirin.

LED Kablosu

Hava Salınım Kablosu 

Kontrol 
Kutusundan

AÇIK

Vida

Su Borusu Ba¤lantisi
• ‹ç Ünitede su çıkıfl ve girifl ba¤lantıları bulunmaktadır. Ayrıca, hava çıkıflını sa¤lamak için ba¤lantı üzerinde 

bir de hava deli¤i bulunmaktadır.
• So¤utulmufl su döngüsü veya baypasını gerçeklefl tirmek için 3 yollu valf gerekir.
• Kurulum yerinde siyah çelik boru, kapal" hücre polietilen boru ve bak"r boru kullan"lmas" tavsiye edilir. 

Yo#u$may" engellemek için her tipteki boru ve ba#lant"lar"n kapal" hücre poliüretan ile yal"t"lmas" 
gerekir.

• Montaj esnasında hiçbir flekilde kirli ya da hasarlı boru veya tespit elemanı kullanılmamalıdır.
• Kapasiteyi güçlendirmek ve bakımı kolaylafltırmak için sürgülü valf, dengeleme valfı, 2 yollu ya da 3 yollu 

valfı, Lltre, süzgeç, vs., gibi bazı ana tespit elemanlarının sistemde kullanılması gerekmektedir.

So¤utucu FCUFCUFCU

‹yi Kontrol Kötü Kontrol En Kötü Kontrol  

Sürgülü 
Vana

Ön 
Panelden

Sürgülü Vana

3 Yollu Valf

Sürgülü Vana Sürgülü Vana

Sürgülü 
Vana 2 Yollu Valf Sürgülü Vana
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Bu önerilen bir elektrik tesisatı ba¤lantısıdır. So¤utucu ünitesine ve uyulması gereken yerel ve ulusal yönetmeliklere 
ba¤lı olarak de¤iflebilir.

Modeller: FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

ÖNEML‹:  * Bu de¤erler yalnızca bilgi içindir. Yerel ve/veya ulusal yönetmelik ve düzenlemeleri uygun olarak 
kontrol edilmeleri ve seçilmeleri gerekir. Ayrıca montaj tipine ve kullanılan kondüktörlerin boyutlarına 
ba¤lı olmaktadırlar.

 ** Uygun voltaj aralı¤ı ünitedeki etiket verisinden kontrol edilmelidir.
  Tüm kutuplarda kontak ayırıcıya sahip olan ana anahtar veya di¤er ayırma araçları ilgili yerel ve 

ulusal yasalara göre sabit kabloyla birlefltirilmelidir.

Modeller FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Voltaj aralı¤ı** 220V-240V/1Ph/50Hz+ !, 208V-230V/1Ph/60Hz+ ! 

Tavsiye edilen geciktirici sigorta*   A 2 2 2

Besleme kablosu çapı* mm2

Kondüktörlerin Sayısı
1,5
3

1,5
3

1,5
3

ELEKTR‹K TES‹SATI BA⁄LANTISI

X1, X2, X3, Röle (220-240V, 10A)

Bütün elektrik kabloları aynı fazda olmalıdır

220-240V/1Ø/50Hz

VALVE L N NVALVE L N NVALVE L N N

FCU 1 FCU 2 FCU 3

3WV3WV3WV

X3

220-240V/1Ø/50Hz 220-240V/1Ø/50Hz

X2X1

3WV 3 yollu valf

Alan beslemesi
So¤utucu

En az 3 mm temas ay›rmayla 
bes leme flebekes inde tüm 
kutuplarda ba¤lant› kesilmelidir.

!

L

N

L

N

L

N
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Çalıflma Sınırları:
Termal Taflıyıcı: Su
Su Sıcaklı¤ı: 4° ~ 10°C (So¤utma), 35°C ~ 70°C (Isıtma)
Maksimum Su Basıncı: 16 bar
Hava Sıcaklı¤ı: (afla¤ıda gösterildi¤i gibi)

Isı Pompası ÜniteleriSo¤utma Ünitesi

Ts: Kuru hava sıcaklı¤ı.       Th: Nemli hava sıcaklı¤ı.

Sıcaklık Ts °C/°F Th °C/°F

Minimum ‹ç Mekan 
Sıcaklık 

19,0 / 66,2 14,0 / 57,2

Maksimum ‹ç Mekan 
Sıcaklık 

32,0 / 89,6 23,0 / 73,4

Sıcaklık Ts °C/°F Th °C/°F

Minimum ‹ç Mekan 
Sıcaklık 

15,0 / 59,0 -

Maksimum ‹ç Mekan 
Sıcaklık 

27,0 / 80,6 -

ÇALIfiMA ARAL⁄I

‹zolasyon k›l›f›n› tak›n

Yuvarlak s›k›fl t›rmal› tip ba¤lant› ucu
Elektrik kablosu

• Tüm kablolar s›k›ca ba¤lanmal›d›r.
• Hiçbir kablonun so¤utucu borulara, kompresöre veya herhangi bir hareketli parçaya de¤medi¤inden emin 

olun.
• ‹ç ünite ile d›fl  ünite aras›ndaki ba¤lant› kablosu, ürünle birlikte verilen kablo sabitleyicisi kullan›larak 

kenetlenmelidir.
• Güç kayna¤› kablosu minimum gereksinim olan H07RN-F de¤erinde olmal›d›r.
• Terminal ba¤lant›lar›na ve kablolara herhangi bir d›fl  bas›nç uygulanmad›¤›ndan emin olun.
• Tüm kapaklar›n herhangi bir bofl luk b›rak›lmadan gerekti¤i gibi sabitlenmesini sa¤lay›n.
•  Elektrik ba¤lant› kutusuna olan ba¤lant› kablolar› için yuvarlak s›k›fl t›rmal› tip ba¤lant› ucu kullan›n. 

Kablolar› ba¤lant› kutusunun üzerindeki ifl aretle efl lefl tirerek ba¤lay›n. (Üniteye yap›fl t›r›lan kablo fl emas›na 
bak›n›z).

Ayn› kal›nl›ktaki kablolar› 
her iki yana ba¤lay›n.

Ayn› kal›nl›ktaki kablolar› 
tek bir tarafa ba¤lay›n.

Farkl› kal›nl›ktaki 
kablolar› ba¤lamay›n.

• Uç vidalar› s›karken do¤ru tornaviday› kullan›n. Uygun olmayan tornavidalar vida bafl ›na zarar verebilir.
• Fazla s›kmak ise uç vidalara zarar verebilir.
• Ayn› uca farkl› kal›nl›kta kablolar ba¤lamay›n.
• Kablolar›n düzenli kalmas›n› sa¤lay›n. Kablolar›n di¤er parçalar› ve terminal kutusu kapa¤›n› engellemesini 

önleyin.
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Uzaktan Kumanda
Kızılötesi uzaktan kumanda çalıflma sinyali oldu¤u zaman, iç ünitedeki sinyal alıcısından sinyalin kabul edildi¤ini 
do¤rulamak bir <bip> sesi gelecektir.

* Sadece 4 borulu sistem için geçerlidir

Hata Açıklaması So¤utma LED'i Hata Gösterimi

Oda sensörü hatası 1 yanıp sönme E1

fiebeke suyu sensörü hatası 2 yanıp sönme E2

Su pompası hatası 6 yanıp sönme E6

fiebeke suyu sıcaklık arızası 5 yanıp sönme E5

*Pencere açık etkin 3 yanıp sönme -

*Donma önleyici mod etkin 7 yanıp sönme -

*Yük çıkıflı etkin 8 yanıp sönme -

GÖSTERGE LAMBALARI

Servis Parçaları Bakım Prosedürleri Süre

‹ç Ünite Hava 
F›ltresi

1. Filtreye yapıflmıfl olan tozları bir elektrikli süpürge yardımıyla 
veya ılık suda (40°C/104°F sıcaklı¤ın altında), nötr bir temizlik 
deterjanı ile yıkayarak temizleyiniz.

2. Filtreyi iyice durulayın ve üniteye takmadan önce kurutun.
3. Filtreyi temizlemek için benzin, uçucu maddeler veya 

kimyasallar kullanmayın.

En az her iki 
haftada bir. 
E¤er gerekiyorsa 
daha sık.

‹ç Mekan Ünitesi 1.  Izgara veya panel üzerindeki kirleri veya tozu, ılık su (40°C 
sıcaklı¤ın altında) ve nötr bir temizlik deterjanına batırılmıfl 
yumuflak bir bez ile silerek temizleyiniz.

2.  ‹ç üniteyi temizlemek için benzin, uçucu maddeler veya 
kimyasallar kullanmayınız.

En az her iki 
haftada bir. 
E¤er gerekiyorsa 
daha sık.

GENEL KONTROL

SERV‹S VE BAKIM

! D‹KKAT
•  Herhangi bir boru arıtma temizleyicisinin plastik kısımla do¤rudan temas etmesini önleyin. Bu durum 

plastik kısmın kimyasal tepkime sonucunda fl eklinin bozulmasına neden olabilir.

• Özellikle afla¤ıdakilerin yapıldı¤ından emin olun:-
1)  Ünite yerine sa¤lam ve sabit bir flekilde monte   

edilmifltir.
2) Boru ve ba¤lantılarda sızdırma olmaması.
3) Kablo ba¤lantılarının do¤ru flekilde yapılması.
Boflaltma kontrolü : -Drenaj tavasının sol tarafına biraz su 
dökün (drenaj ünitenin sa¤ tarafındadır).

• Test ‹flletimi:
1) Su drenaj testi ile gaz sızıntı testinden sonra bir test  
 iflletimi gerçeklefltirin.
2) Afla¤ıdakileri kontrol edin:
 a) Elektrik fifli prize sa¤lam bir flekilde takılı mı?
 b) Üniteden anormal sesler geliyor mu?
 c) Su drenajı düzgün bir flekilde gerçeklefliyor mu?

• fi unlar› kontrol edin:
1)  Yo¤unlafl t›r›c› yo¤unlafl t›rma ünitesinden s›cak hava 

üfl eyerek çal›fl ›yor.
2)  Buharlafl t›r›c› çal›fl ›yor ve so¤uk havay› bofl alt›yor.
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Yedek parçalarla ilgili sorularınız için lütfen yetkili bayi ile görüflün. E¤er klima ünitesinde herhangi bir arıza 
fark ederseniz, derhal üniteye giden elektri¤i kesiniz. Sorun gidermekle ilgili bazı basit ipuçlarını okumak için 
afla¤ıdaki arıza durumlarını ve ilgili nedenleri okuyunuz.

E¤er arıza devam ederse, lütfen yerel bayinizi / servis elemanını ça¤ırınız.

Arıza Nedenler / Eylem

1. Klima birimi çalıflmıyor. - Elektrik kesik veya sigortanın de¤ifltirilmesi 
gerekiyor.

- Elektrik kablosu takılı de¤il.
- Geciktirme zamanlayıcınız yanlıfl ayarlanmıl 

olabilir.
- Bütün bu kontrollerden sonra arıza devam ederse, 

lütfen klima  montaj elemanı ile iletiflim kurun.

2. Hava akıflı çok düflük. - Hava filtresi kirli.
- Kapı veya pencereler açıktır.
- Hava girifl ve çıkıfl kısımları tıkalı.
- Sirküle edilen sıcaklık yeterince yüksek de¤il.
 (yaln›zca otomatik fan modunda uygulanabilir) 

3. Hava çıkıflında kötü bir koku var. - Serpantine yapıflmıfl olabilecek sigaralar, duman 
parçacıkları, parfüm vs. kokuya neden olabilir.

4. ‹ç ünitenin ön hava ızgarasının üzerinde 
yo¤unlaflma var.

- Ünite uzun bir çalıfltıktan sonra havadaki nem buna 
neden olur.

- Ayarlı sıcaklık çok düflüktür, sıcaklık ayarını 
artırınız ve üniteyi yüksek fan hızında çalıfltırınız.

5. Klimadan dıfları su akıyor. - Üniteyi kapatın ve satıcıyı ça¤ırın.

SORUN G‹DERMELI



MEMO / MITTEILUNG / LE MÉMO / MEMO / EL MEMORÁNDUM / 

PROMEMORIA / ΣΗΜΕΙΩΜΑ / MEMO / ПАМЯТКА / NOT







 In the event that there is any confl ict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any 
language, the English version of this manual shall prevail.

 The manufacturer reserves the right to revise any of the specifi cation and design contain herein at any time 
without prior notifi cation.

 Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt 
die Ausführung in Englisch.

 Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben 
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

 En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera 
autorité.

 Le fabriquant se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

 In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse 
versie, geldt de Engelse versie.

 De fabrikant behoudt zich het recht voor specifi caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te 
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

 En caso de confl icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá 
la versión inglesa.

 El fabricante se reserva el derecho a modifi car cualquiera de las especifi caciones y diseños contenidos en el 
presente manual en cualquier momento y sin notifi cación previa.

 Nel caso ci fossero confl itti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, 
la versione in lingua inglese prevale.

 Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specifi cazione e disegno contenuti qui senza precedente 
notifi ca.

 Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει 

η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer confl ito na interpretação deste Manual 
e de qualquer tradução do mesmo.

 O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especifi cações e concepção/design aqui contido 
a qualquer altura sem aviso prévio.

 В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 

английский вариант рассматривается как приоритетный. 

 Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время 

без предварительного уведомления.

 Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu 
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

 Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber 
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
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