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ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Güvenlik önlemleri
•
•
•
•

Bu kýlavuzu operatörün kolayca bulabileceði bir yerde saklayýn.
Cihazý çalýþtýrmadan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyun.
Güvenliðiniz için, operatör aþaðýdaki ikazlarý dikkatle okumalýdýr.
Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr. Aþaðýdaki tüm önlemlere
uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir.

UYARI

İKAZ

Bu talimatlara tam olarak uymazsanýz, cihaz eþyalarda
zarara, yaralanmaya veya can kaybýna yol açabilir.

Bu talimatlara tam olarak uymazsanýz, cihaz küçük
veya orta derecede zarara veya yaralanmaya yol
açabilir.

Asla yapmayýn.

Talimatlara kesinlikle uyun.

Klima cihazýný muhakkak topraklayýn.

Klima cihazý (ve uzaktan kumanda) kesinlikle
ýslanmamalýdýr.

Klima cihazýna (ve uzaktan kumandaya) ýslak
elle kesinlikle dokunmayýn.

UYARI
• Yangýn, patlama veya yaralanmaya yol açmamak için, cihazý yakýnýnda zararlý, yanýcý veya aþýndýrýcý
gazlar olduðu anlaþýldýðýnda çalýþtýrmayýn.
• Uzun süre hava akýmýna maruz kalmak saðlýðýnýz için iyi deðildir.
• Hava çýkýþýna veya giriþine parmaðýnýzý, çubuk veya diðer nesneleri sokmayýn. Fan yüksek bir hýzda
döndüðünden, yaralanmaya yol açar.
• Klima cihazýný kendi baþýnýza onarmaya, yerini deðiþtirmeye, tadilat yapmaya veya yeniden monte etmeye
çalýþmayýn. Hatalý iþçilik elektrik çarpmasýna, yangýna, vb. yol açabilir.
Onarým ve yeniden montaj için, Daikin satýcýnýzdan tavsiye ve bilgi alýn.
• Klima cihazýnda kullanýlan soðutucu güvenlidir. Kaçak olmasý beklenmemekle birlikte, herhangi bir
nedenle soðutucu odaya sýzýntý yaparsa, gazlý ýsýtýcý, kerosen ýsýtýcý gibi cihazlarýn alevi veya gaz
alanýyla temas etmediðinden emin olun.
• Klima cihazý uygun þekilde soðutmuyorsa (ýsýtmýyorsa), soðutucu sýzýntý yapýyor olabilir; bu
durumda satýcýnýzý arayýn.
Soðutucu ilavesi gerektiren onarýmlarda, onarýmýn içeriðini servis personeli ile görüþün.
• Klima cihazýný kendi baþýnýza monte etmeye kalkýþmayýn. Hatalý iþçilik su sýzýntýsýna, elektrik çarpmasýna veya
yangýna yol açabilir. Montaj için, satýcý veya yetkili bir teknisyene baþvurun.
• Elektrik çarpmasýna, yangýna veya yaralanmaya yol açmamak için, koku veya yanma gibi bir anormallik fark
ettiðiniz takdirde, cihazý durdurun ve þalteri kapatýn. Satýcýnýzý arayarak talimat alýn.
• Ortama baðlý olarak, bir toprak kaçak kesicisi takýlmalýdýr. Toprak kaçak kesicisinin olmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
• Klima cihazý topraklanmalýdýr. Eksik topraklama elektrik çarpmasýna neden olabilir. Toprak hattýný
bir gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon toprak hattýna baðlamayýn.

İKAZ
• Kalitede herhangi bir bozulma olmamasý için, cihazý hassas cihazlarý, yiyecekleri, bitkileri, hayvanlarý veya sanat eserlerini soðutmak için kullanmayýn.
• Asla küçük çocuklarý, bitkileri veya hayvanlarý doðrudan hava akýmýna maruz býrakmayýn.
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• Açýk alev üreten cihazlarý cihazdan gelen hava akýmýna maruz kalan yerele veya iç ünitenin altýna koymayýn.
Bu, eksik yanmaya veya ýsý nedeniyle cihazda bozulmaya yol açabilir.
• Hava giriþlerini veya çýkýþlarýný kapatmayýn. Hava akýmýnýn engellenmesi performans kaybýna veya arýzaya
neden olabilir.
• Dýþ ünite üzerine dayanmayýn veya oturmayýn. Yaralanmaya yol açmamak için ünite üzerine herhangi bir
nesne koymayýn, fan muhafazasýný çýkarmayýn.
• Nemden korunmasý gereken iç ve dýþ ünitenin altýna hiç bir þey koymayýn. Bazý koþullarda, havadaki nem
yoðunlaþarak damlama yapabilir.
• Uzun süre kullanýmdan sonra, ünite altlýðý ve birleþme yerlerinde hasar olup olmadýðýný kontrol edin.
• Hava giriþine ve çýkýþ ünitesinin alüminyum kanat uçlarýna dokunmayýn. Yaralanmaya yol açabilir.
• Bu cihaz küçük çocuklar veya gözetim olmadan ehliyetsiz kiþiler tarafýndan kullaným için uygun deðildir.
• Küçük çocuklarýn cihazla oynamamasýna dikkat edilmelidir.
• Oksijen yetersizliði olmamasý için, klima cihazý ile birlikte ocak olan bir cihaz kullanýldýðý takdirde,
odayý yeterince havalandýrýn.
• Temizlemeden önce cihazý muhakkak durdurun, devre kesiciyi kapatýn veya güç kaynaðý kablosunu
çýkartýn.
• Klima cihazýný belirtilenden farký bir güç kaynaðýna baðlamayýn. Arýzaya veya yangýna yol açabilir.
• Drenaj hortumunu sorunsuz drenaj saðlayacak þekilde düzenleyin. Yetersiz drenaj binanýn, eþyalarýn, vb.
ýslanmasýna yol açabilir.
• Dýþ ünitenin çok yakýnýna nesne yerleþtirmeyiniz ve ünitenin etrafýna yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin
toplanmasýna izin vermeyiniz.
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir üreme mekanýdýr. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarýna temas ettiðinde arýza, duman veya yangýna neden olabilir.
• Klima cihazýný ýslak elle çalýþtýrmayýn.

• Ýç üniteyi aþýrý suyla yýkamayýn, sadece hafifçe ýslatýlmýþ bir bez kullanýn.
• Ýçinde su bulunan kaplar, gibi eþyalarý cihazýn üzerine koymayýn. Su cihazýn içine sýzarak elektrik
yalýtýmlarýna zarar verebilir ve elektrik çarpmasýna yol açar.

Montaj alaný.
■ Klima cihazýnýn aþaðýdaki tipte ortamlara monte edilmesi konusunda satýcýya danýþýn.
• Buhar veya is oluþan yaðlý ortamlar.
• Kýyý alanlarý gibi tuzlu ortamlar.
• Kaplýca alanlarý gibi, kükürt gazý oluþan yerler.
• Dýþ ünitenin karla týkanabileceði yerler.
Dýþ üniteden drenaj iyi bir boþaltma yerine yapýlmalýdýr.

Komşularýnýzýn gürültüden rahatsýz olabileceğini unutmayýn.
■ Montaj için, aþaðýda tarif edilen þekilde bir yer seçin.
• Ünitenin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlamlýkta ve çalýþma gürültüsü veya titreþimini arttýrmayacak bir yer.
• Dýþ üniteden çýkan havanýn veya çalýþma gürültüsünün komþularýnýzý rahatsýz etmeyeceði bir yer.

Elektrik işleri.
• Güç kaynaðý olarak, klima cihazýna tahsis edilmiþ ayrý bir güç devresi kullanýn.

Sistemin yerini değiştirmek.
• Klima cihazýnýn yerini deðiþtirmek için uzmanlaþmýþ bilgi ve vasýf gereklidir. Taþýma veya yeniden
düzenleme için yer deðiþtirme gerektiði takdirde, satýcýya danýþýn.
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Parçalarýn adlarý
■ İç Ünite

2

1

3

4

5

9

10

8
6
7

14
12
13
ON/OFF

4
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■ Dýş Ünite
15

17
16

19

18

■

İç Ünite

1. Hava filtresi
2. Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi:
• Bu filtreler hava filtrelerinin iç kýsmýna
takýlýdýr.
3. Hava girişi

11. İç Ünite AÇIK/ KAPALI düğmesi: (sayfa 10.)
• Çalýþmayý baþlatmak için bu düðmeye
bir kez basýn.
Durdurmak için tekrar bir kez basýn.
• Çalýþtýrma modu aþaðýdaki tabloda
açýklanmýþtýr.

4. Ön panel
5. Panel çýkýntýsý

FTK
FTX

6. Oda sýcaklýk sensörü:
• Ünite çevresinde hava sýcaklýðýný
belirler.
7. Gösterge
8. Hava çýkýşý
9. Yatay kanatlar (Kanatlar): (sayfa 12.)
10. Dikey kanatlar (Izgara):
• Izgara kanatlarý hava giriþinin iç
kýsmýndadýr. (sayfa 12.)

Sýcaklýk
Hava
ayarlama akýþ hýzý
22°C
OTOMATÝK
SOÐUTMA
OTOMATÝK
25°C
OTOMATÝK
Mod

• Bu düðme uzaktan kumanda kayýpsa
kullanýlýr.
12. Çalýşma lambasý (yeşil)
13. ZAMANLAMA lambasý (sarý): (sayfa 16.)
14. Sinyal alýcý:
• Uzaktan kumandadan sinyal alýr.
• Ünite sinyal aldýðýnda, kýsa bir bip sesi
duyarsýnýz.
• Ýþletimi baþlatma ...... bip-bip
• Ayarlarda deðiþiklik.... bip
• Ýþletimin durmasý ....... biiip

■ Dýş Ünite
15. Hava girişi : (Arka ve yan)

18. Drenaj hortumu

16. Hava çýkýşý

19. Toprak terminali:
• Bu kapaðýn içindedir.

17. Soğutucu borularý ve ünite içi kablo

Dýþ ünitenin görünüþü bazý modellerde farklý olabilir.
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■ Uzaktan Kumanda
1

2

5

ECONO

ON/OFF

3
POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

6

4
7

11

ON

SWING

8
9

CANCEL

10
14

OFF
TIMER

16
15

13
12

<ARC433A87, A88>
1. Sinyal verici:
• Ýç üniteye sinyal gönderir.
2. Gösterge:
• Geçerli ayarlarý gösterir.
(Bu çizimde, açýklayýcý olmasý için her
bölümde tüm göstergeler AÇIK olarak
gösterilmektedir.)
3. EKONO düğmesi:
EKONO çalýþtýrma (sayfa 15.)
4. GÜÇLÜ butonu:
GÜÇLÜ iþletim için (sayfa 14.)
5. SICAKLIK ayar butonlarý:
• Sýcaklýk ayarýný deðiþtirir.
6. AÇIK/ KAPALI butonu:
• Çalýþmayý baþlatmak için bu butona bir
kez basýn.
Durdurmak için tekrar bir kez basýn.

6

7. MOD seçme butonu:
• Ýþletim modunu seçer.
(OTOMATÝK/NEM ALMA/SOÐUTMA/
ISITMA/FAN) (sayfa 10.)
8. FAN ayar butonu:
• Hava akýþ hýzý ayarýný seçer.
9. SALINIM butonu:
• Hava Akýþ Yönünün ayarlanmasý. (sayfa 12.)
10. KONFORLU HAVA AKIŞI düğmesine:
KONFORLU HAVA AKIÞI çalýþtýrmasý (sayfa 13.)
11. ZAMANLAMA AÇIK butonu: (sayfa 17.)
12. ZAMANLAMA KAPALI butonu: (sayfa 16.)
13. ZAMANLAMA Ayar butonu:
• Zaman ayarýný deðiþtirir.
14. ZAMANLAMA İPTAL butonu:
• Zaman ayarýný iptal eder.
15. SAAT butonu (sayfa 9.)
16. RESET düğmesi:
• Cihaz aniden durursa baþtan baþlatýn.
• Ýtmek için ince bir cisim kullanýn.

10_TR_3P208145-1F.fm Page 7 Thursday, August 20, 2009 4:49 PM

Çalýştýrmadan Önce Hazýrlýk
■ Pilleri yerleştirmek için

 – 
  

+

1. Çýkartmak için ön kapağý kaydýrýn.

2

2. İki adet AAA.LR03 (alkalin) kuru pil
yerleştirin.

–

+

+

–

3. Ön kapağý önceki gibi yerleştirin.

3
1

DİKKAT
■ Piller hakkýnda
• Pilleri yerleþtirirken ayný türde piller kullanýn ve iki eski pili birlikte deðiþtirin.
• Sistem uzun süre kullanýlmayacaksa, pilleri çýkarýn.
• Piller yaklaþýk olarak bir yýl dayanacaktýr. Ancak eðer bir yýl içerisinde uzaktan
kumanda ekranýndaki görüntü kaybolmaya ve sinyal alým performansý düþmeye
baþlarsa, her iki pili de, AAA.LR03 (alkalin) tipi yeni pillerle deðiþtiriniz.
• Ekteki piller sistemin ilk kullanýmý için verilmiþtir.
Pillerin kullaným ömrü, klima cihazýnýn üretim tarihine baðlý olarak kýsa olabilir.

7
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Çalýştýrmadan Önce Hazýrlýk
■ Uzaktan kumandayý
çalýştýrmak
• Uzaktan kumandayý kullanmak için, vericiyi iç
üniteye doðru tutun. Ünite ile uzaktan
kumanda arasýnda, örneðin perde gibi sinyalleri engelleyecek bir þey varsa, ünite çalýþmaz.
• Uzaktan kumandayý yere düþürmeyin. Islatmayýn.
• Ýletiþim için maksimum uzaklýk yaklaþým
7 metredir.

Alýcý

■ Uzaktan kumanda yuvasýný
duvara takma
1. Sinyallerin üniteye ulaşabileceği
bir yer seçin.
2. Tutucuyu bir duvara, sütuna
veya benzeri bir konuma, bölgenizden sağladýğýnýz vidalarla
sabitleyin.
3. Uzaktan kumandayý uzaktan
kumanda yuvasýna yerleştirin.

 
     
  

●

      
 

DİKKAT
■ Uzaktan kumanda hakkýnda
• Uzaktan kumandayý asla doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýn.
• Sinyal verici veya alýcý üzerindeki toz hassasiyeti azaltýr. Yumuþak bir bezle tozunu alýn.
• Odada bir elektronik ateþleme tipli bir flüoresan lambasý (örneðin, enversör tipi lambalar)
varsa, sinyal iletiþimi engellenebilir. Bu konuyu satýcýya danýþýn.
• Uzaktan kumanda sinyalleri baþka bir cihazý çalýþtýrýyorsa, o cihazý baþka yere kaldýrýn veya
satýcýya danýþýn.

8
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■ Saati ayarlamak için
1. “SAAT butonuna” basýn.
görüntülenir
yanýp söner.

2. Saati şimdiki saate ayarlamak için, “ZAMANLAMA
ayar butonuna” basýn.
“
” veya “
” butonu basýlý
tutulduðunda, saat göstergesi hýzla
artar veya azalýr.

3. “SAAT butonuna” basýn.

ECONO

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

yanýp söner.

■ Devre kesiciyi AÇIK
duruma getirin
• Devre kesici AÇIK duruma getirildiðinde, kanat
açýlýp tekrar kapanýr. (Bu olaðan bir iþlemdir.)

ON/OFF

POWERFUL

SWING

2
ON

CANCEL

1, 3
OFF
TIMER

AÇIKLAMA
■ Enerji tasarrufu için ipuçlarý
• Odayý çok soðutmamaya (ýsýtmamaya) dikkat ediniz.
Sýcaklýk ayarýnýn ýlýmlý bir düzeyde tutulmasý enerji tasarrufu saðlar.
Tavsiye edilen sýcaklýk ayarý
• Pencereleri bir jaluzi veya perde ile kapatýn.
Soðutma için:26°C — 28°C
Güneþ ýþýðýný ve dýþarýdan gelen havayý engellemek soðutma (ýsýtma)
Isýtma için:20°C — 24°C
etkisini artýrýr.
• Hava filtrelerinin týkanmasý iþletimde verimsizliðe ve enerji israfýna yol açar. Hava filtrelerini yaklaþýk 2 haftada bir temizleyin.

■ Şunlara dikkat ediniz

• Klima cihazý çalýþmadýðýnda bile, sürekli olarak 15-35 watt elektrik tüketir.
• Klima cihazýný uzun bir süre, örneðin ilkbahar veya sonbaharda kullanmayacaksanýz devre kesiciyi KAPALI duruma getirin.
• Klima cihazýný aþaðýdaki koþullarda kullanýn.
Mod
SOÐUTMA

ISI
NEM
ALMA

Çalýþtýrma koþullarý
Dýþ sýcaklýk: 10 ila 46°C
Ýç sýcaklýk: 18 ila 32°C
Ýç nem: maksimum %80
Dýþ sýcaklýk: —15 ila 20°C
Ýç sýcaklýk: 10 ila 30°C
Dýþ sýcaklýk: 10 ila 46°C
Ýç sýcaklýk: 18 ila 32°C
Ýç nem: maksimum %80

Bu aralýklar dýþýnda iþletim devam ettiði takdirde
• Bir güvenlik cihazý çalýþmayý durdurabilir.
• Ýç ünitede yoðunlaþma ve damlama olabilir.
• Bir güvenlik cihazý çalýþmayý durdurabilir.
• Bir güvenlik cihazý çalýþmayý durdurabilir.
• Ýç ünitede yoðunlaþma ve damlama olabilir.

• Bu nem ve sýcaklýk aralýðý dýþýnda çalýþtýrmak bir güvenlik cihazýnýn sistemi kapatmasýna neden olabilir.

9
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KULLANIM

OTOMATİK · NEM ALMA ·
SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi
Klima cihazý sizin seçtiðiniz çalýþma modunda çalýþýr.
Klima cihazýný bir daha sefer çalýþtýrdýðýnýzda, ayný
çalýþma modunda çalýþýr.

■ Çalýştýrmak için
1. “MOD seçme butonuna” basýn
ve bir çalýşma modu seçin.
• Butona her basýldýðýnda, mod ayarý bir
sonrakine geçer.

4

: OTOMATÝK

ECONO

: NEM ALMA

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

ON/OFF
2, 3
1

: SOÐUTMA
: ISI
: FAN

SWING

5

<FTK>
ON

<FTX>

CANCEL

OFF
TIMER

2. “AÇIK/ KAPALI butonuna” basýn.
• ÇALIÞMA lambasý yanar.

■ Çalýşmayý durdurmak için
3. “AÇIK/ KAPALI butonuna” tekrar basýn.
• ÇALIÞMA lambasý söner.

■ Sýcaklýk ayarýný değiştirmek için
4. “SICAKLIK ayar butonuna” basýn.
NEM ALMA veya FAN modu

OTOMATÝK, SOÐUTMA veya ISI modu
Sýcaklýðý arttýrmak için “
“

Sýcaklýk ayarý deðiþken deðildir.

Sýcaklýðý istediðiniz þekilde ayarlayýn.
C

10

” ve düþürmek için

” düðmesine basýn.
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■ Hava akýş hýzý ayarýný değiştirmek için
5. “FAN ayar butonuna” basýn.
NEM ALMA modu

OTOMATÝK, ISI, SOÐUTMA veya FAN modu
“ ” ile “ ” artý “
” “
akýþ hýzý ayarý vardýr.

” arasýnda beþ hava

Hava akýþ hýzý ayarý deðiþken deðildir.

• Ýç ünite sessiz çalýþma
Hava akýþý “ ” olarak ayarlandýðýnda, iç ünitesinin gürültüsü azalýr.
Gürültüyü azaltmak için bunu kullanýn.
Fan gücü zayýf bir düzeye ayarlandýðýnda, ünite güç kaybedebilir.

AÇIKLAMA
■ ISI modunda çalýştýrma hakkýnda açýklama
• Bu klima cihazý dýþ havadaki ýsýyý içeri alarak odayý ýsýttýðýndan, dýþ sýcaklýk
düþtüðünde ýsýtma kapasitesi de azalmaktadýr. Isýtma etkisi yetersizse, klima cihazý
ile birlikte baþka bir ýsýtma cihazý kullanýlmasý tavsiye olunur.
• Isý pompa sistemi sýcak havayý odanýn her tarafýnda dolaþtýrarak odayý ýsýtýr. Isýtma
iþlemi baþladýktan sonra, odanýn ýsýnmasý için biraz zaman gerekir.
• Isýtma iþleminde, dýþ ünitede buz oluþabilir ve ýsýtma kapasitesini düþürebilir. Bu
durumda, sistem buzu çözmek için defrost iþlemine geçer.
• Defrost iþlemi sýrasýnda, iç üniteden sýcak hava akýmý olmaz.
■ SOĞUK işletimi hakkýnda bilgiler
• Bu klima içerideki sýcak havayý dýþarýya çýkararak odayý soðutur, bu nedenle
dýþarýdaki hava sýcaklýðý yüksekse klimanýn performansý düþer.
■ NEM ALMA modunda çalýştýrma hakkýnda açýklama
• Bilgisayar çipi odadaki nemi gidermek için çalýþýrken, bir yandan da sýcaklýðý
olabildiðinde korumaya çalýþýr. Sýcaklýðý ve fan gücünü otomatik olarak kontrol eder,
bu nedenle bu iþlemler manuel olarak ayarlanamaz.
■ OTOMATİK modda çalýştýrma hakkýnda açýklama
• OTOMATÝK iþletimde, sistem çalýþtýrma baþlangýcýnda oda sýcaklýðýna göre uygun
bir sýcaklýk ayarý ve çalýþma modu (SOÐUTMA veya ISITMA) seçer.
• Sistem ayarlarý düzenli aralýklarla yeniden seçerek oda sýcaklýðýný kullanýcý
tarafýndan ayarlanmýþ düzeye getirir.
• OTOMATÝK iþletimden hoþlanmýyorsanýz, ayarlanmýþ sýcaklýðý manuel olarak
deðiþtirin.
■ Hava akýş hýzý ayarý hakkýnda açýklama
• Hava akýþ hýzý düþtüðünde soðutma (ýsýtma) etkisi de azalýr.

11
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Hava Akýş Yönünün ayarlanmasý
Konforu arttýrmak için, hava akýþ yönünü ayarlayabilirsiniz.

■ Yatay kanadý (ýzgara
kanadýný) ayarlamak için
1. “SALINIM butonuna” basýn.
• Göstergede “

” görünür ve kanatlar

salýnýma baþlar.

2. Kanatlar istenen konuma
geldiğinde, tekrar “SALINIM
butonuna” basýn.

ECONO

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

• Kanatlarýn hareketi durur.
• LCD göstergede “

” görünmez olur.

SWING

1, 2
3, 4

ON

CANCEL

OFF
TIMER

■ Dikey kanatlarý (ýzgara)
ayarlamak için
Düðmeyi basýlý tutun ve ýzgarayý oynatýn.
(Sol taraftaki ve sað taraftaki kanatlar üzerinde bir düðme
bulunmaktadýr.)
• Cihaz bir odanýn köþesinde kuruluysa, ýzgaralarýn yönü duvarýn aksi yönüne bakmalýdýr.
Izgaralar duvara dönük olursa, duvar rüzgarý
engelleyerek soðutma (veya ýsýtma)verimini düþürür.

12
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■ KONFORLU HAVA AKIŞI işlemini başlatmak için
3. “KONFORLU HAVA AKIŞI düğmesine” basýn.
• Kanat yönlendirmesi deðiþerek, havanýn doðrudan odada bulunan kiþilere doðru
üflenmesini önler.
• LCD göstergede “

” görünür.

• Hava akýþý oraný “OTOMATÝK” olarak ayarlanýr.
<COOL/DRY> Kanat yukarýya kalkar.
<HEAT> Kanat aþaðýya iner.

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işlemini iptal etmek için
4. “KONFORLU HAVA AKIŞI düğmesine” tekrar basýn.
• Kanatlar KONFORLU HAVA AKIÞI modundan önceki hafýza konumuna geri dönecektir.
• LCD göstergede “

” görünmez olur.

KONFORLU HAVA AKIŞI çalýştýrmasý üzerine notlar
• GÜÇLÜ çalýþtýrma ve KONFORLU HAVA AKIÞI çalýþtýrmasý ayný anda kullanýlamaz.
GÜÇLÜ çalýþtýrmaya öncelik verilir.

Kanat açýlarý hakkýnda açýklama
• “SALINIM butonu” seçildiðinde, kanatlarýn
salýným aralýðý çalýþtýrma moduna göre deðiþir.
(Aþaðýdaki resme bakýn.)
■ DİKKAT
• Kanat açýsýný ayarlamak için daima uzaktan
kumandayý kullanýn. Kanatlar salýným
halindeyken elinizle zorlamaya kalkarsanýz,
mekanizma bozulabilir.
• Izgarayý ayarlarken dikkatli olun. Hava
çýkýþýnýn iç tarafýnda, yüksek hýzla dönen bir
fan vardýr.
• Klima, kanat aþaðý bakacak þekilde
durdurulmuþ durumdayken soðutma
modunda veya kuru modda çalýþtýrýlýrsa,
nem yoðunlaþmasýný önlemek için kanat
yaklaþýk bir saat kadar çalýþmayý
otomatik olarak durduracaktýr.

   
  

 

Çalýþmayý durdurmak için
KONFORLU HAVA AKIÞI 0˚
5˚
Üst limit (SALINIM)
45˚

Alt limit (SALINIM)

  
Çalýþmayý durdurmak için
0˚
15˚

Üst limit (SALINIM)
45˚
Alt limit (SALINIM)
KONFORLU HAVA AKIÞI

50˚

  
Çalýþmayý durdurmak için
0˚
5˚

Üst limit (SALINIM)

45˚

Alt limit (SALINIM)

13
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GÜÇLÜ Çalýştýrma
GÜÇLÜ çalýþtýrma herhangi bir iþletim modunda soðutma
(ýsýtma) etkisini hýzlýca maksimize eder.
Maksimum kapasite elde edebilirsiniz.

■ GÜÇLÜ çalýştýrmayý
başlatmak için
1. “GÜÇLÜ butonuna” basýn.
• GÜÇLÜ çalýþtýrma 20 dakika sonra sona
erer. Sonrasýnda sistem, otomatik olarak
GÜÇLÜ çalýþtýrma öncesinde kullanýlan
en son ayarlarda çalýþmaya devam eder.
• LCD göstergede“
” görünür.
• GÜÇLÜ çalýþtýrma sýrasýnda, bazý
fonksiyonlar kullanýlamaz.

■ GÜÇLÜ çalýştýrmayý iptal
etmek için
2. “GÜÇLÜ butonuna” tekrar
basýn.
• LCD göstergede“

ECONO
POWERFUL

ON/OFF
TEMP

1, 2
MODE

FAN
COMFORT

ON

SWING

CANCEL

OFF
TIMER

” görünmez olur.

AÇIKLAMA
■ GÜÇLÜ çalýştýrma hakkýnda açýklama
• GÜÇLÜ Ýþletim; EKONO Ýþletimi veya KONFOR HAVA AKIÞI Ýþletimi ile birlikte kullanýlamaz. Öncelik, son basýlan düðmenin iþlevine verilir.
• GÜÇLÜ çalýþtýrma sadece cihaz çalýþýr durumdayken ayarlanabilir. Çalýþmayý durdurma düðmesine basýldýðýnda ayarlar iptal edilir ve LCD göstergede “ ” görünmez olur.
• SOĞUTMA veya ISITMA modunda
Soðutma (ýsýtma) etkisini maksimize etmek için, dýþ ünitenin kapasitesi arttýrýlmalý ve
hava akýþ hýzý maksimum olarak ayarlanmalýdýr.
Sýcaklýk ve hava akýþ ayarlarý deðiþken deðildir.
• NEM ALMA modunda
Sýcaklýk ayarý 2,5°C düþer ve hava akýþ hýzý hafifçe artar.
• FAN modunda
Hava akýþ hýzý maksimum olarak ayarlanýr.

14
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EKONO Çalýştýrma
EKONO çalýþtýrma maksimum güç sarfiyat deðerini azaltarak verimli çalýþtýrma saðlayan bir iþlevdir.

■ EKONO çalýştýrmayý
başlatmak için
1. “EKONO düğmesine” basýn.
• LCD göstergede “

” görünür.

■ EKONO çalýştýrmayý iptal
etmek için

1, 2

ECONO

2. “EKONO düğmesine” tekrar
basýn.
• LCD göstergede “

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

” görünmez olur.

ON

SWING

CANCEL

OFF
TIMER

AÇIKLAMA
• EKONO çalýþtýrma sadece cihaz çalýþýr durumdayken ayarlanabilir. Çalýþmayý
durdurma düðmesine basýldýðýnda ayarlar iptal edilir ve LCD göstergede “ ”
görünmez olur.
• EKONO çalýþtýrma dýþ ünitenin güç sarfiyatýný (çalýþtýrma sýklýðýný) sýnýrlayarak verimli
çalýþtýrma saðlayan bir iþlevdir.
• EKONO çalýþtýrma OTOMATÝK, SOÐUTMA, KURUTMA ve ISITMA modlarýnda
kullanýlabilir.
• GÜÇLÜ çalýþtýrma ve EKONO çalýþtýrma ayný anda kullanýlamaz.
Öncelik, son basýlan düðmenin iþlevine verilir.
• Güç sarfiyatý zaten düþükse, EKONO çalýþtýrma modu kullanýlsa bile sarfiyat daha
fazla düþmeyebilir.

15
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ZAMANLAMA İle Çalýştýrma
Zamanlama fonksiyonlarý klima cihazýný gece veya sabah
otomatik olarak açmak ya da kapatmak için kullanýlýr.
KAPATMA ZAMANLAMA ve AÇMA ZAMANLAMA’yý birlikte
de kullanabilirsiniz.

■ KAPATMA ZAMANLAMA
ile çalýştýrmak için
• Saat ayarýný kontrol edin.
Doðru deðilse, saati þimdiki saate ayarlayýn.
(sayfa 9.)

1. “KAPATMA ZAMANLAMA butonuna” basýn.

ECONO

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

görüntülenir.
yanýp söner.

2. Saat ayarý istediğiniz noktaya
gelene kadar, “ZAMANLAMA
Ayar butonuna” basýn.
• Butonlardan birine her basýldýðýnda,
zaman ayarý 10 dakika ileri veya geri
gider. Butonlardan biri basýlý
tutulduðunda zaman ayarý hýzla deðiþir.

ON

SWING

CANCEL

2
4

OFF
TIMER

1, 3

3. “KAPATMA ZAMANLAMA butonuna” tekrar basýn.
• ZAMANLAMA lambasý yanar.

■ KAPATMA ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için
4. “İPTAL butonuna” basýn.
• ZAMANLAMA lambasý söner.

AÇIKLAMA
• ZAMANLAMA ayarlanmamýþsa, þimdiki saat gösterilmez.
• AÇMA, KAPATMA ZAMANLAMA’yý ayarladýðýnýzda, zaman ayarý bellekte saklanýr. (Uzaktan
kumanda pilleri deðiþtirildiðinde, bellek silinir.)
• Cihazý AÇMA/KAPATMA Zamanlama ile çalýþtýrýrken, çalýþma süresi kullanýcý tarafýndan girilen
süreden farklý olabilir.
■ GECE AYARI MODU
KAPATMA ZAMANLAMA ayarlandýðýnda, klima cihazý rahat uyumanýz için aþýrý
soðutma (ýsýtma)’yý önleyecek þekilde sýcaklýk ayarýný (SOÐUTMA’da 0,5°C yüksek,
ISITMA’da 2,0°C düþük) ayarlar.
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■ AÇMA ZAMANLAMA ile çalýştýrmak için
• Saat ayarýný kontrol edin. Doðru deðilse,
saati þimdiki saate ayarlayýn (sayfa 9.).

1. “AÇMA ZAMANLAMA butonuna” basýn.
görüntülenir.
yanýp söner.

2. Saat ayarý istediğiniz noktaya
gelene kadar, “ZAMANLAMA
Ayar butonuna” basýn.
• Butonlardan birine her basýldýðýnda, zaman
ayarý 10 dakika ileri veya geri gider.
Butonlardan biri basýlý tutulduðunda zaman
ayarý hýzla deðiþir.

ECONO

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

3. “AÇMA ZAMANLAMA butonuna” tekrar basýn.
• ZAMANLAMA lambasý yanar.

SWING

1, 3
ON

CANCEL

4
OFF
TIMER

2

■ AÇMA ZAMANLAMA ile çalýştýrmayý iptal etmek için
4. “İPTAL butonuna” basýn.
• ZAMANLAMA lambasý söner.

■ AÇMA ZAMANLAMA ve KAPATMA ZAMANLAMA’yý birlikte kullanmak için
• Bu iki zamanlamayý birlikte kullanmak için örnek bir ayar aþaðýda gösterilmektedir.

   
  
 ! "!#$! 
' 
%! "!#$! &



 

DİKKAT
■ Aşağýdaki durumlarda, zamanlamayý tekrar ayarlayýn.
• Bir devre kesici KAPALI duruma geldikten sonra.
• Bir elektrik kesintisinden sonra.
• Uzaktan kumandanýn pillerini deðiþtirdikten sonra.

17
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BAKIM

Bakým ve Temizlik
İKAZ

Bu talimatlara tam olarak uymazsanýz, cihaz küçük veya
orta derecede zarara veya yaralanmaya yol açabilir.

Üniteler
■ Üç ünite, Dýş ünite ve Uzaktan kumanda
1. Yumuşak, kuru bir bezle silin.

■ Ön panel
1. Ön paneli açýn.

  
 

• Paneli ana ünitedeki girintilerden
(sað ve sol tarafta 2 girinti)
kavrayýn ve durana kadar yukarý
kaldýrýn.

2. Ön paneli yerinden çýkarýn.
• Ön paneli daha yukarý kaldýrýrken,
saða kaydýrýn ve ön tarafýndan
kendinize doðru çekin. Sol
döndürme ekseni yerinden çýkar.
Sað döndürme eksenini sol
tarafa kaydýrýn ve yerinden çýkarmak üzere ön tarafa doðru
çekin.


 

3. Ön paneli yerine takýn.
• Ön panelin sað ve sol döndürme
eksenlerini bunlara karþýlýk gelen
yuvalarý ile hizalayýn ve yerine
oturana dek ileri doðru itin.
• Ön paneli hafif bir þekilde
kapatýn. (Ön panelin her iki
ucunu ve orta kýsmýný ileri itin.)

İKAZ
•
•
•
•

Ýç ünitenin metal parçalarýna dokunmayýn. Bu parçalara dokunursanýz, yaralanmaya sebep olabilir.
Ön paneli çýkarýrken veya takarken, saðlam bir tabure kullanýn ve adýmlarýnýza dikkat ediniz.
Ön paneli çýkarýrken veya takarken, ýzgaranýn düþmemesi için elinizle sýkýca destek olun.
Temizlik için 40°C’den daha sýcak su, benzin, gazolin, tiner veya diðer uçucu yaðlar, parlatma
maddeleri, ovma fýrçalarý ya da baþka el aleti kullanmayýn.
• Temizledikten sonra ön ýzgaranýn saðlam biçimde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin.

18
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Filtreler
1. Ön panel açýn. (sayfa 18.)

  
 

• Paneli ana ünitedeki girintilerden
(sað ve sol tarafta 2 girinti) kavrayýn
ve durana kadar yukarý kaldýrýn.

2. Hava filtrelerini dýşarý
çýkartýn.
• Her bir hava filtresinin ortasýndaki týrnaklarý biraz yukarýya doðru itin, sonra aþaðýya
çekin.

3. Titanyum Apatit Fotokatalitik
Hava Temizleme Filtresini
çýkartýn.
• Gövdenin girintili kýsýmlarýný tutun ve
dört týrnaðý çýkarýn.

4. Her filtreyi temizleyin veya
değiştirin.

Filtre gövdesi

Þekle bakýnýz.
• Kalan suyu silkelediðiniz esnada filtreyi
bükmeyin veya sýkmayýn.

Çýkýntý
5. Hava filtresini ve Titanyum
Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme
Filtresini yerlerine takýn ve ön panel
kapatýn.

Hava filtresi
Titanyum Apatit
Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi

FRONT

• Filtrelerin týrnaklarýný ön panel yuvalarýna takýn.
Ön panel yavaþça kapatýn ve 3 noktada bastýrýn.
(Yanlarda 1’er ve ortada 1.)
• Hava filtresi ve Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi yatay doðrultuda simetrik bir þekle sahiptir.

■ Hava filtresi
1. Hava filtrelerini suyla yýkayýn veya vakum
temizleyiciyle temizleyin.
• Toz kolay gitmiyorsa, ýlýk suyla inceltilmiþ nötr deterjanla
yýkayýn ve sonra gölgede kurutun.
• Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

■ Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava
Temizleme Filtresi

Çýkýntý

Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi, her 6 ayda
bir suyla yýkanarak yenilenebilir. Her 3 yýlda bir deðiþtirilmesini
tavsiye ederiz.
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[ Bakým ]
1. Tozlarý bir elektrik süpürgesiyle temizleyin ve suyla hafifçe yýkayýn.
2. Çok kuruysa, 10 ila 15 dakika boyunca nötr temizleyicilerle
karýştýrýlmýş suya batýrýn.
3. Suyla yýkarken filtreyi çerçeveden çýkarmayýn.
4. Yýkadýktan sonra, kalan suyu silkeleyin ve gölgede kurutun.
5. Kalan suyu silkelediğiniz esnada filtreyi bükmeyin veya sýkmayýn.

[ Değiştirme ]
1. Filtre çerçevesindeki týrnaklarý çýkartýn ve yeni bir filtreyle değiştirin.
• Eski filtreyi yakýlamayan atýk olarak imha edin.

AÇIKLAMA
• Kirli filtrelerle çalýþtýrma:
(1) havadaki kokuyu gideremez.
(2) havayý temizleyemez.
(3) kötü soðutma ve ýsýtma iþlemine yol açar.
(4) kokuya yol açabilir.
• Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi sipariþ etmek için, klima cihazýný satýn
aldýðýnýz servise baþvurun.
• Eski filtreyi yakýlamayan atýk olarak imha edin.
Öðe
Titanyum Apatit Fotokatalitik Hava Temizleme Filtresi
(çerçevesiz) 1 set

Parça No.
KAF970A46

Kontrol
Dýþ ünitenin kaide, destek ve diðer birimlerinin aþýna ve çürüme durumunu kontrol edin.
Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþleri ve çýkýþlarýnýn týkanmýþ olup olmadýðýný kontrol edin.
SOÐUTMA veya NEM ALMA iþlemi sýrasýnda drenaj hortumundan drenajýn sorunsuzca çýkýp
çýkmadýðýný kontrol edin.
• Su göremiyorsanýz, iç ünitede su sýzýntýsý olabilir. Çalýþtýrmayý durdurun ve bu konuyu yetkili
servise danýþýn.

■ Cihaz uzun süre çalýştýrýlmayacaksa
1. İç kýsmýn kurumasý için, güneşli bir günde bir kaç saat “yalnýz
Fan” olarak çalýştýrýn.
• “MOD” butonuna basýn ve bir “Fan” çalýþma modunu seçin.
• “AÇIK/ KAPALI” butonuna basýn ve çalýþtýrýn.

2. Çalýşma durduktan sonra, oda klimasýnýn devre kesicisini
kapatýn.
3. Hava filtrelerini temizleyin ve yerlerine takýn.
4. Uzaktan kumandadan pilleri çýkarýn.
20
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ARIZA GÝDERME

Arýza Giderme
Şu durumlar arýza değildir.
Aþaðýdaki durumlar klima cihazýnýn arýzasý deðildir, ama belirli nedenleri vardýr. Klima cihazýný kullanmaya
devam edebilirsiniz.

Durum

Açýklama

Cihaz hemen çalýşmaya
başlamýyor.
• AÇIK/KAPALI butonuna
bastýktan kýsa süre sonra
çalýþma durdu.
• Mod tekrar seçildiðinde.

• Bu klima cihazýný korumak içindir.
Yaklaþýk 3 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Isýtma işlemi başladýktan
sonra, sýcak hava akýmý
hemen gelmiyor.

• Klima cihazý ýsýmnaktadýr. Yaklaþýk 1 ila 4 dakika beklemeniz gerekmektedir.
(Sistem ancak belirli bir sýcaklýða ulaþtýktan sonra hava
verecek biçimde tasarlanmýþtýr.)

Isýtma işlemi birden duruyor
ve bir akýş sesi duyuluyor.

• Sistem dýþ ünitedeki buzu gidermektedir.
Yaklaþýk 3 ila 8 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Dýş ünite dýşarýya su veya
buhar veriyor.

■ ISITMA modunda
• Klima cihazý defrost iþlemi yaparken, dýþ ünitedeki
buz eriyerek su veya buhara dönüþür.
■ SOÐUTMA veya NEM ALMA modunda
• Havadaki nem dýþ ünite borularýnýn soðuk yüzeyinde
yoðunlaþarak damlar.

İç üniteden buğu çýkýyor.

■ Soðutma iþlemi sýrasýnda, oda havasý soðuk hava akýþý
ile soðuyup buðu oluþtuðunda bu durum görülür.

İç ünite koku yapýyor.

■ Odanýn, eþyalarýn veya içilen sigaralarýn kokusu ünite
tarafýndan emilip hava akýþýyla dýþarý verildiðinde bu
durum görülür.
(Böyle bir durumda, iç üniteyi bir teknisyene yýkatmanýzý
öneririz. Bunun için klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.)

Klima cihazý çalýşmýyorken dýş
fan dönüyor.

■ Çalýþtýrma durduktan sonra:
• Sistemin korunmasý için, dýþ fan 60 saniye daha dönmeye devam eder.
■ Klima cihazý çalýþmýyorken:
• Dýþ sýcaklýk çok yüksek olduðunda, dýþ fan sistemi
korumak için dönmeye baþlar.

Çalýşma birden durdu.
(ÇALIŞMA lambasý yanýyor.)

■ Sistemin korunmasý için, ani büyük voltaj dalgalanmalarýnda kliam
cihazý durabilir.
Yaklaþýk 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalýþmaya baþlar.

• Piller bitmek üzere ve uzaktan kumanda iyi çalýþmýyor.
Hiçbir uzaktan kumanda sinyali
Tüm pilleri AAA boyutunda yeni alkalin pillerle
görüntülenmiyor.
deðiþtiriniz. Ayrýntýlý bilgi için, bu kýlavuzun “Pilleri
Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük.
yerleþtirmek için” kýsmýna bakýnýz. (sayfa 7.)
Ekran kontrastý düşük veya kararmýş
* Eðer sýfýrlama (reset) düðmesi mevcutsa, piller deðiþtirdurumda.
ildikten sonra reset düðmesine basýnýz.
Ekran görüntüsü tamamen kontrol
dýşý durumda.
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Tekrar kontrol edin.
Onarým için bir görevli çaðýrmadan önce, tekrar kontrol edin.

Durum

Açýklama

• Bir devre kesici KAPALI mý veya bir sigorta mý atmýþ?
Klima cihazý çalýşmýyor.
(ÇALIŞMA lambasý yanmýyor.) • Bir elektrik kesintisi mi var?
• Uzaktan kumandanýn pilleri yerinde mi?
• Zaman ayarý doðru mu?
Soğutma (Isýtma) etkisi zayýf.

• Hava filtreleri temiz mi?
• Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþleri ve çýkýþlarý týkalý mý?
• Sýcaklýk ayarý doðru mu?
• Pencereler ve kapýlar kapalý mý?
• Hava akýþ hýzý ve hava yönü doðru ayarlanmýþ mý?

Çalýşma birden duruyor.
(ÇALIŞMA lambasý yanýp
sönüyor.)

• Hava filtreleri temiz mi?

Çalýştýrma sýrasýnda
olağandýşý bir işleyiş
gerçekleşiyor.

• Yýldýrým veya radyo dalgalarý klima cihazýnýn çalýþmasýný
olumsuz etkileyebilir. Devre kesiciyi KAPALI ve sonra
tekrar AÇIK duruma getirin ve klima cihazýný uzaktan
kumanda ile çalýþtýrmayý deneyin.
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• Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþleri ve çýkýþlarý týkalý mý?
Hava filtrelerini temizleyin veya týkayan engelleri çýkarýn
ve devre kesiciyi KAPALI duruma getirin. Sonra tekrar
AÇIK duruma getirin ve klima cihazýný uzaktan kumanda
ile çalýþtýrmayý deneyin. Lamba hala yanýp sönüyorsa,
klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.
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Derhal yetkili servise haber verin.

UYARI
■ Bir anormallik (örneðin yanýk kokusu) fark ettiðiniz takdirde, cihazýn çalýþmasýný durdurun ve devre
kesiciyi KAPALI konuma getirin.
Anormal koþulda çalýþtýrmaya devam etmek arýza, elektrik çarpmasý veya yangýna sebep olabilir.
Bunun için klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.
■ Klima cihazýný kendi baþýnýza onarmaya veya tadilat yapmaya çalýþmayýn.
Hatalý iþçilik elektrik çarpmasýna veya yangýna yol açabilir.
Bunun için klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.
Aþaðýdaki belirtileri görürseniz, derhal servide baþvurun.

  
     
            
          
          
■        
!    
■ "  
 
■ # 
  
■
■
■

■ Bir elektrik kesintisinden sonra
Klima cihazý yaklaþýk 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalýþmaya baþlar. Bir
süre beklemeniz gerekmektedir.

Devre kesiciyi
KAPALI duruma
getirin ve servise
haber verin.

■ Yýldýrým Düþmesi
Yakýn çevreye yýldýrým düþtüðü takdirde,
sistemin korunmasý için cihazýn çalýþmasýný durdurun ve devre kesiciyi KAPALI konuma getirin.

Bertaraf gereksinimleri
Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardýr. Bu sembolün anlamý,
elektrikli ve elektronik ürünlerle piller ayrýlmamýþ evsel atýklarla karýþtýrýlmayacak demektir.
Piller için, sembolün altýnda kimyasal bir sembol de yazýlý olabilir. Bu kimyasal sembolün anlamý, pil
belirli bir konsantrasyonun üzerinde aðýr metal içeriyor demektir. Olasý kimyasal semboller þunlardýr:
 Pb: kurþun (>% 0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalýþmayýn: ürünün demonte edilmesi ve soðutucu, yað ve
diðer parçalarla ilgili iþlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Üniteler ve kullanýlmýþ piller yeniden kullaným, geri dönüþtürme ve kazaným için özel bir iþleme tesisinde iþlenmelidir.
Doðru atýk iþlemini saðlayarak, çevre ve insan saðlýðýna olasý olumsuz etkilerin önlenmesine katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Periyodik olarak bakým yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Belirli çalýþma þartlarýnda, klima cihazýnýn iç kýsmý bir kaç mevsim kullanýldýktan sonra kirlenebilir ve performansýn düþmesine yol açabilir. Kullanýcý tarafýndan uygulanacak olaðan temizlik
yanýnda, bir uzman tarafýndan periyodik bakým yapýlmasý tavsiye edilir. Uzman bakým için klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.
Bakým masrafý kullanýcý tarafýndan karþýlanacaktýr.

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler.
Bu ürün Kyoto Protokolu tarafýndan kapsanan florlu sera gazlarý içerir.
Soðutucu tipi:R410A
GWP(1) deðeri:1975
(1) GWP = küresel ýsýnma potansiyeli
Avrupa mevzuatý ve yerel mevzuat uyarýnca düzenli aralýklarla soðutucu kaçaklarýnýn kontrol
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satýcýnýzla temas kurun.
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Arýza teşhisi.
UZAKTAN KUMANDAYLA ARIZA TEŞHİSİ
ARC433’de, ana ünitedeki sýcaklýk göstergesi kýsýmlarý, ilgili kodlarý belirtir.
1. TIMER CANCEL düğmesi 5 saniye boyunca basýlý tutulduğunda, sýcaklýk göstergesi kýsmýnda bir
“ ” işareti yanýp söner.

ECONO

ON/OFF

POWERFUL

TEMP

MODE

FAN
COMFORT

ON

SWING

CANCEL

 
Zaman ayarýný iptal eder.

OFF
TIMER

2. Sürekli bir bip sesi duyulana kadar, art arda TIMER CANCEL düğmesine basýn.
• Kod iþareti, aþaðýda gösterildiði þekilde deðiþir ve uzun bir bip sesiyle uyarýr

SÝSTEM

ÝÇ ÜNITE

DIÞ ÜNITE

KOD
00
UA
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E1
E5
E6
E7
F3
F6
H0
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4

ANLAM
NORMAL
ÝÇ-DIÞ ÜNÝTE KOMBÝNASYON ARIZASI
SOÐUTUCU EKSÝKLÝÐÝ
DÜÞÜK VOLTAJ VEYA ANA DEVRE AÞIRI VOLTAJI
(ÝÇ ÜNÝTEYLE DIÞ ÜNÝTE ARASINDA) AKTARMA ARIZASI
ÝÇ PCB ARIZASI
YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMAYA KARÞI KORUYUCU
FAN MOTORU ARIZASI
ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
SOÐUTMA-ISITMA GEÇÝÞ HATASI
DEVRE ÞEMASI ARIZASI
OL BAÞLATILDI
ARIZALI KOMPRESÖR BAÞLATMASI
DC FAN MOTORU ARIZASI
YÜKSEK SICAKLIK BOÞALTMA BORUSU KONTROLÜ
YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOÐUTMADA)
SENSÖR ARIZASI
ARIZALI KONUM SAPTAMA SENSÖRÜNDEN DOLAYI ÇALIÞMANIN DURDURULMASI
CT ANORMALLÝÐÝ
ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI BOÞALTMA BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ
ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ
ELEKTRÝKLÝ PARÇA SICAKLIÐI ARIZASI
DÖNÜÞTÜRÜCÜ DEVRESÝ SOÐUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK
ÇIKIÞ AÞIRI AKIMI
ARIZALI DÖNÜÞTÜRÜCÜ DEVRESÝ SOÐUTUCUSU SICAKLIK SENSÖRÜ

AÇIKLAMA
1. Kýsa bir bip ve art arda iki bip, uygun olmayan kodlarý belirtir.
2. Kod göstergesini iptal etmek için, TIMER CANCEL düðmesini 5 saniye boyunca basýlý tutun.
Kod göstergesi, düðmeye 1 dakika boyunca basýlmadýðýnda da iptal olur.
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Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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