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ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE OKUYUNGüvenlik Önlemleri
• Bu kullaným kýlavuzunu operatörün kolay bulacaðý bir yerde saklayýn.
• Üniteyi çalýþtýrmadan önce bu kýlavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.
• Burada tanýmlanmýþ olan önlemler UYARI ve ÝKAZ ibareleriyle belirtilmiþtir. Her iki ibare, emniyetle 
ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alýndýðýndan emin olun.

• Okuduktan sonra, gerekli olduðunda tekrar danýþmak üzere bu kýlavuzu uygun bir yerde saklayýn. 
Eðer cihaz yeni bir kullanýcýya devredilirse, kýlavuzu da bu kiþiye teslim ettiðinizden emin olun.

UYARI
• Yangýn, patlama veya yaralanmaya yol açmamak için, cihazý yakýnýnda zararlý, yanýcý 
veya aþýndýrýcý gazlar olduðu anlaþýldýðýnda çalýþtýrmayýn. 

• Klimadan gelen sýcak ya da soðuk havaya uzun süreli ve doðrudan maruz kalmanýz halinde ya da çýkan havanýn 
çok sýcak veya çok soðuk olmasý durumunda fiziksel durumunuz ve saðlýðýnýz bundan kötü olarak etkilenebilir. 

• Çubuklar gibi nesneleri ve parmaklarýnýzý hava giriþine veya çýkýþýna sokmayýn. Klima cihazýnýn yüksek hýzlý fan 
kanatlarý ile temas edilmesi neticesinde ürün bozulmasý veya üründe hasar ya da yaralanma ortaya çýkabilir.

• Klimayý kendiniz onarmaya, sökmeye, yeniden takmaya veya deðiþtirmeye çalýþmayýn, aksi 
halde su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya yangýn tehlikelerine neden olabilirsiniz.

• Klima cihazýnýn yakýnýnda alev alabilir malzemeleri kullanmayýn, aksi halde yangýn oluþabilir.

• Soðutucu sýzýntýsý halinde yangýn hususunda dikkatli olun. Soðuk veya sýcak hava oluþmamasý örneðinde 
olduðu gibi, eðer klima düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa bunun sebebi soðutucunun sýzmasý olabilir. 
Yardým için bayinizle irtibat kurun. Klima içindeki soðutucu güvenlidir ve normal þartlarda sýzýntý yapmaz. 
Ancak sýzýntý oluþmasý durumunda, çýplak brülör, ýsýtýcý veya fýrýnla temas etmesi halinde zararlý gazlarýn oluþmasýna sebep 
olabilir. Sýzýntýnýn onarýlmýþ olduðu yetkili bir personel tarafýndan teyit edilene dek, klima cihazýnýn kullanýmýna son verin. 

• Klimayý kendi kendinize kurmaya veya tamir etmeye kalkýþmayýn. Düzgün olmayan iþçilik su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý veya 
yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir. Lütfen kurulum ve bakým iþleri için yerel bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.

• Klima düzgün çalýþmadýðý zaman (bir yanma kokusu oluþmasý v.s.) üniteyi kapatýn ve yerel bayinizle irtibat kurun. Bu gibi durumlar 
altýnda klimanýn kullanýmýna devam edilmesi halinde, yangýn, elektrik çarpmasý veya yangýn tehlikesi gibi riskler ortaya çýkabilir.

• Bir toprak kaçaðý kesicisi taktýðýnýzdan emin olun. Toprak kablosunun takýlmamasýkaçaðý 
kýrýcýsý takýlamamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.

• Üniteyi toprakladýðýnýzdan emin olun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon 
toprak kablosuna topraklamayýn. Düzgün olmayan topraklama elektrik çarpmasýyla sonuçlanabilir.
 

İKAZ
• Klimayý tasarlanmýþ olduðu kullaným amaçlarýnýn dýþýndaki bir amaç için kullanmayýn. Ýlgili nesnenin 
performansýný, kalitesini ve/veya yaþam ömrünü olumsuz olarak etkileyebileceðinden dolayý, 
klimayý hassas cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat eserlerini soðutmak için kullanmayýn. 

• Olumsuz etkilere sebep olabileceði için, bitkileri veya hayvanlarý doðrudan hava akýmýna maruz býrakmayýn. 
• Ocaðýn yanmasýný azaltabileceðinden dolayý, üniteden çýkan hava akýmýna maruz kalan yerlere çýplak alev üreten cihazlarý yerleþtirmeyin.

UYARI
Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine 
getirilmemesi, kiþisel yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir.

İKAZ
Bu talimatlarýn düzgün bir þekilde yerine getirilmemesi, 
bulunulan þartlarýn ciddiyetine baðlý olarak, maddi 
hasar veya kiþisel yaralanma ile sonuçlanabilir. 

Asla teþebbüs etmeyin. Talimatlara kesinlikle uyun. 

Bir toprak baðlantýsý yaptýðýnýzdan emin 
olun.

Klimaya veya uzaktan kumandayý asla su 
ile ýslatmayýn.

Klimaya veya uzaktan kumandaya asla 
ýslak ellerle dokunmayýn.
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• Hava giriþlerini veya çýkýþlarýný kapatmayýn. Hava akýmýnýn engellenmesi performans kaybýna veya arýzaya neden olabilir. 
• Dýþ ünitenin üzerine oturmayýn veya nesneler yerleþtirmeyin. Kendinizin veya nesnelerin düþmesi yaralanmalara yol açabilir. 
• Ýç veya dýþ ünitelerin doðrudan alt kýsmýna neme karþý duyarlý olan nesneler yerleþtirmeyin. 
Belli baþlý koþullarda, ana ünitedeki veya soðutucu borulardaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya drenajýn bloke 
olmasýndan dolayý damlama ortaya çýkabilir ve bundan dolayý da ilgili nesne bozulabilir veya hasar görebilir. 

• Uzun süreli kullaným sonrasýnda, hasar oluþumuna karþý ünite desteðini ve bunun baðlantýlarýný 
kontrol edin. Bunlar hasarlý halde býrakýlýrsa, ünite aþaðý düþebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

• Yaralanmayý önlemek için, ünitenin hava giriþine veya alüminyum kýsýmlarýna dokunmayýn.
• Bu cihaz, gözetim altýnda tutulmayan çocuklar veya zafiyetli kiþiler tarafýndan kullanýma uygun 
deðildir. Beden fonksiyonlarýnda zaafiyet veya saðlýk üzerinde olumsuz etkiler ortaya çýkabilir. 

• Klimanýn bulunduðu ortamda mutfak ocaðý gibi bir cihazýn da kullanýlýyor olmasý halinde, ortamdaki 
oksijenin azalmasýný önlemek için, ortamýn uygun bir þekilde havalandýrýldýðýndan emin olun. 

• Temizlik öncesinde, ünitenin çalýþmasýný durdurun, þalteri indirin veya elektrik 
kablosunu prizden çýkarýn. Aksi halde, elektrik çarpmasý veya yaralanma ortaya çýkabilir.

• Klimayý yalnýzca belirtilmiþ olan elektrik þebekesine baðlayýn. Belirtilmiþ olanýn haricindeki 
elektrik þebekeleri elektrik çarpmalarýna, aþýrý ýsýnmalara veya yangýnlara neden olabilir. 

• Drenaj hortumunu düzgün drenaj yapmasý üzere ayarlayýn. Düzgün olmayan drenaj yapýlarýn, mobilyalarýn v.b. ýslanmasýna neden olabilir. 
• 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.

• Ýç ünitenin yakýnýna nesneler yerleþtirmeyin.
Aksi halde performansý, ürün kalitesini ve klima cihazýnýn ömrünü olumsuz etkileyen durumlar ortaya çýkabilir.

• Bu cihaz, emniyet amacýyla sorumlu kiþi tarafýndan cihazla ilgili gerekli denetim veya 
talimatlarýn verilmemiþ olmasý halinde, fiziksel, hissi veya zihinsel yetenekleri eksik olan veya 
gerekli kullaným bilgisine sahip olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmak üzere üretilmemiþtir. 
Cihazla oynamadýklarýndan emin olmak üzeri cihazý çocuklarýn eriþiminden uzakta muhafaza edin.

• Elektrik çarpmalarýný önlemek için, ýslak ellerle üniteyi kullanmayýn. 

• Elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabileceðinden dolayý, klimayý suyla yýkamayýn. 
• Ünitenin üzerinde su kaplarý (vazo vs.) koymayýn, aksi halde elektrik çarpmasý veya 
yangýn tehlikelerine neden olabilirsiniz.

■ 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.

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

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

• Klima cihazýnýn yerini deðiþtirmek için uzmanlaþmýþ bilgi ve vasýf gereklidir. Taþýma veya 
yeniden düzenleme için yer deðiþtirme gerektiði takdirde, satýcýya danýþýn.

Kurulum yeri.

Komşularýnýzýn gürültüden rahatsýz olabileceğini unutmayýn.

Elektrik işleri.

Sistemin yerini değiştirmek.
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Parçalarýn Adlarý

■ İç Ünite 
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■ Dýş Ünite 

■İç Ünite 

1. Hava filtresi

2. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleyici filtre:
• Bu filtreler hava filtrelerinin iç kýsmýna 
takýlýdýr.

3. Hava girişi

4. Ön panel

5. Panel şeridi

6. Oda sýcaklýk sensörü:
• Ünite çevresinde hava sýcaklýðýný 
belirler.

7. AKILLI GÖZ sensörü: (sayfa 14.)

8. Gösterge

9. Hava çýkýşý

10. Kanatlar (yatay kanatlar): (sayfa 12.)

11. Panjurlar (dikey kanatlar):
• Panjurlar hava çýkýþýnýn iç kýsmýndadýr. 
(sayfa 12.)

12. Model isim plakasý

13. İç ünite AÇIK/KAPALI anahtarý:
• Çalýþmayý baþlatmak için bu anahtara 
bir kez basýn. 
Durdurmak için tekrar bir kez basýn.

• Ýþletim modu aþaðýdaki tabloda 
açýklanmýþtýr. 

• Bu anahtar uzaktan kumanda kayýpsa 
kullanýlýr.

14. ÇALIŞMA lambasý (yeşil)

15. ZAMANLAMA lambasý (sarý): (sayfa 21.)

16. AKILLI GÖZ lambasý (yeşil): (sayfa 14.)

17. Sinyal alýcý:
• Uzaktan kumandadan sinyal alýr.
• Ünite bir sinyal aldýðý zaman, bir bip 
sesi duyacaksýnýz.
• Ýþletimi baþlatma ......bip-bip
• Ayarlarda deðiþiklik ....bip
• Ýþletimi durdurma .......uzun bip

■Dýş Ünite 

18. Hava girişi (arka ve yan)

19. Soğutucu boru işleri ve üniteler arasý kablaj

20. Drenaj hortumu

21. Toprak terminali:
• Bu kapaðýn içindedir.

22. Hava çýkýşý

23. Dýş sýcaklýk sensörü (arka)

24. Model isim plakasý

19

20
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18

24

2323
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POMPASI
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MATÝK

25°C
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MATÝK
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Parçalarýn Adlarý

■ Uzaktan Kumanda 

1. Sinyal verici:
• Ýç üniteye sinyal gönderir.

2. Gösterge (LCD):
• Geçerli ayarlarý gösterir. 
(Bu resimde, açýklama amaçlý olarak her bir bölüm, 
göstergede açýk halde bulunduðu gibi gösterilmiþtir.)

3. FAN ayar butonu: 
• Hava akýþ hýzý ayarýný seçer.

4. GÜÇLÜ butonu:
GÜÇLÜ iþletim (sayfa 18.)

5. AÇIK/KAPALI butonu:
• Çalýþmayý baþlatmak için bu butona bir kez basýn. 
Durdurmak için tekrar bir kez basýn.

6. SICAKLIK ayar butonlarý:
• Sýcaklýk ayarýný deðiþtirir.

7. MOD seçme butonu:
• Ýþletim modunu seçer.
(OTOMATÝK/NEM ALMA/SOÐUTMA/
ISITMA/FAN) (sayfa 10.)

8. SESSİZ butonu:  
DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi (sayfa 19.)

9. EKONO butonu: 
EKONO iþletimi (sayfa 20.)

10. SALINIM butonu:
• Kanatlar (yatay kanatlar) (sayfa 12.)

11. SALINIM butonu:
• Panjurlar (dikey kanatlar) (sayfa 12.)

12. KONFOR/SENSÖR butonu: 
• KONFORLU HAVA AKIÞI ve AKILLI GÖZ 
iþletimi (sayfa 14.)

13. HAFTALIK/PROGRAM/KOPYALAMA/
GERİ/İLERİ butonu:
• HAFTALIK ZAMANLAMA iþletimi (sayfa 23.)

14. SEÇME butonu:
• AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ve HAFTALIK 
ZAMANLAMA ayarlarýný deðiþtirir. (sayfa 21, 23.)

15. KAPATMA ZAMANLAMA butonu: (sayfa 21.)

16. AÇMA ZAMANLAMA butonu: (sayfa 22.)

17. ZAMANLAMA İPTAL butonu:
• Zamanlama ayarýný iptal eder. 
(sayfa 21, 22.)

• HAFTALIK ZAMANLAMA iþletimi için 
kullanýlamaz.

18. SAAT butonu: (sayfa 8.)

1

5

6

2

3

4

<ARC452A3>

7
8

13

14
15
17
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Çalýştýrmadan Önce Hazýrlýk

■ Pilleri yerleştirmek için 
1. Çýkartmak için ön kapağý kaydýrýn.

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

3. Ön kapağý önceki gibi yerleştirin.

■ Uzaktan kumandayý çalýştýrmak için 
• 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 mesafe yaklaþýk olarak 7m’dir.

■ Uzaktan kumanda yuvasýný 
duvara takmak için 
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.

AÇIKLAMA 
■ Piller hakkýnda açýklamalar

• Pilleri yerleþtirirken ayný türde piller kullanýn ve 2 eski pili birlikte deðiþtirin.
• Sistem uzun süre kullanýlmayacaksa, pilleri çýkarýn.
• Piller yaklaþýk olarak 1 yýl dayanacaktýr. Ancak eðer bir yýl içerisinde uzaktan 
kumanda göstergesindeki görüntü kaybolmaya ve sinyal alým performansý düþmeye 
baþlarsa, her 2 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.

■ Uzaktan kumanda hakkýnda açýklamalar
• 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 floresan lambasý (örneðin, inverter 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.

2

3

1

� �� �
�����	
��� �����
���	�������

�����
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Çalýştýrmadan Önce Hazýrlýk

■ Saati ayarlamak için 

1.  butonuna basýn.

• “ ” görüntülenir.

• “ ” ve “ ” yanýp söner.

2. Haftanýn o anki gününü belirlemek için 

 butonuna basýn.

3.  butonuna basýn.

• “ ” yanýp söner.

4. Saati şimdiki zamana ayarlamak için 

 butonuna basýn.

•  veya  butonlarýna basýlý tutulmasý, saat 
göstergesini hýzlýca artýrýr veya azaltýr.

5.  butonuna basýn.
• Düðmelere basarken, uzaktan kumandayý iç üniteye 
doðru tutun.

• “ ” yanýp söner. 

■ Devre kesiciyi açýk duruma 
getirin
• Güç açýldýktan sonra, iç ünite kanatlarý referans pozisyonunu ayarlamak için açýlýp 
kapanýr.

AÇIKLAMA 
■ Saatin ayarlanmasý hakkýnda açýklama

• Ýç mekan ünitesinin dahili saati doðru saate ayarlý deðilse, AÇMA/KAPANMA 
ZAMANLAMA ve HAFTALIK ZAMANLAMA zamanýnda çalýþmaz.
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■ Uzaktan kumanda ayarlarýnda yapýlacak kontroller
• Bu uzaktan kumanda, ýsý pompalý modellerde ve sadece 
soðutmalý modellerde kullanýlýr. Isý pompalý modeli veya 
sadece soðutmalý modeli ayarlamak için uzaktan 
kumandadaki DIP anahtarýný kullanýn.

• Aþaðýdaki açýklamaya bakýn ve resimde gösterildiði þekliyle 
ayarý gerçekleþtirin.
• Isý pompalý model müþterileri için: H/P’ye ayarlayýn
• Sadece soðutmalý model müþterileri için: C/O’ya ayarlayýn

AÇIKLAMA 
■ Enerji tasarrufu için ipuçlarý

• Odayý çok soðutmamaya (ýsýtmamaya) dikkat edin. 
Sýcaklýk ayarýnýn ýlýmlý bir düzeyde tutulmasý 
enerji tasarrufu saðlar.

• Pencereleri bir jaluzi veya perde ile kapatýn.  
Güneþ ýþýðýný ve dýþarýdan gelen havayý 
engellemek soðutma (ýsýtma) etkisini artýrýr.

• Hava filtrelerinin týkanmasý iþletimde verimsizliðe ve enerji israfýna yol açar. Hava 
filtrelerini yaklaþýk 2 haftada bir temizleyin.

■ Şunlara dikkat ediniz
• Klima her zaman, çalýþmadýðýnda bile az bir miktar enerji tüketir.
• Klima cihazýný uzun bir süre, örneðin ilkbahar veya sonbaharda kullanmayacaksanýz 
devre kesiciyi kapalý duruma getirin.

• Klima cihazýný aþaðýdaki koþullarda kullanýn. 

• Bu nem ve sýcaklýk aralýðý dýþýndaki iþletim, sistemi devredýþý býrakmak üzere bir 
emniye cihazýný çalýþtýrabilir.

H/P C/O

��� �������	

Tavsiye edilen sýcaklýk ayarý

Soðutma için: 26-28°C
Isýtma için: 20-24°C

Mod Ýþletim koþullarý Bu aralýklar dýþýnda iþletime devam edildiði takdirde

SOÐUTMA Dýþ sýcaklýk: 〈2MK(X)S〉 10-46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 —10-46°C
〈RK(X)S〉 —10-46°C

Ýç sýcaklýk: 18-32°C
Ýç nem: maksimum %80

•Bir emniyet cihazý çalýþmayý durdurabilir. 
(Çoklu bir sistemde, sadece dýþ ünitenin 
çalýþmasýný durdurabilir.)

• Ýç ünitede yoðunlaþma ve damlama olabilir.

ISITMA Dýþ sýcaklýk: 〈2/3/4/5MXS〉 —15-20°C
〈RXS〉 —15-20°C

Ýç sýcaklýk: 10-30°C

•Bir güvenlik cihazý çalýþmayý durdurabilir.

NEM 
ALMA

Dýþ sýcaklýk: 〈2MK(X)S〉 10-46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 —10-46°C
〈RK(X)S〉 —10-46°C

Ýç sýcaklýk: 18-32°C
Ýç nem: maksimum %80

•Bir güvenlik cihazý çalýþmayý durdurabilir.
• Ýç ünitede yoðunlaþma ve damlama olabilir.
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ÝÞLETÝMOTOMATİK · NEM ALMA · 
SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi
Klima cihazý sizin seçtiðiniz iþletim modunda çalýþýr. 
Klima cihazýný bir dahaki sefer çalýþtýrdýðýnýzda, ayný iþletim 
modunda çalýþýr.

■ Çalýşmayý başlatmak için

1.  butonuna basýn ve bir işletim 

modu seçin.
• Butona her basýldýðýnda, mod ayarý bir sonrakine geçer. 

2.  butonuna basýn.

• LCD’de “ ” görüntülenir. 
• ÝÞLETÝM lambasý yanar. 

■ İşletimi durdurmak için

3.  butonuna tekrar basýn.

• “ ” LCD’den kaybolur.
• ÝÞLETÝM lambasý söner.

■ Sýcaklýk ayarýný değiştirmek için

4.  veya  butonuna basýn.

: OTOMATÝK : ISITMA

: NEM ALMA : FAN 

: SOÐUTMA

OTOMATÝK veya SOÐUTMA veya ISITMA iþletimi NEM ALMA veya FAN iþletimi

Sýcaklýðý artýrmak için  ve azaltmak için 
 butonuna basýn.

Sýcaklýk ayarý deðiþken deðildir.
Sýcaklýðý istediðiniz þekilde 
ayarlayýn. 

������
����	
���
����

��� ��
����
����
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■ Hava akýş hýzý ayarýný değiştirmek için

5.  butonuna basýn. 

• Ýç ünite sessiz iþletimi

Hava akýþý “ ” olarak ayarlandýðýnda, iç ünitesinin gürültüsü azalýr. 
Gürültüyü azaltmak için bunu kullanýn.

AÇIKLAMA 

OTOMATÝK veya SOÐUTMA veya ISITMA 
veya FAN iþletimi

NEM ALMA iþletimi

“ ” ile “ ” artý “ ” “ ”  
arasýnda 5 hava akýþ hýzý 
ayarý vardýr. 

Hava akýþ hýzý ayarý deðiþken deðildir.

■ ISITMA işletimi hakkýnda açýklamalar
• 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 pompasý sistemi sýcak havayý odanýn her tarafýnda dolaþtýrarak odayý ýsýtýr. Isýtma 
iþletimi baþladýktan sonra, odanýn ýsýnmasý için biraz zaman gerekir.

• Isýtma iþletiminde, dýþ ünitede buz oluþabilir ve ýsýtma kapasitesini düþürebilir. Bu 
durumda, sistem buzu çözmek için buz çözme iþletimine geçer.

• Buz çözme iþletimi sýrasýnda, iç üniteden sýcak hava akýmý olmaz.
• Buz çözme iþletimi sýrasýnda bazý výzýltý sesleri duyulabilir ancak bu klimanýn 
bozulduðu anlamýna gelmez.

■ SOĞUTMA işletimi hakkýnda açýklama
• Bu klima, odadaki ýsýyý dýþarýya atarak odayý soðutur.
Bu nedenle, dýþarýdaki sýcaklýk yüksek olduðunda klimanýn soðutma performansý 
düþebilir.

■ NEM ALMA işletimi hakkýnda açýklama
• Bilgisayar çipi odadaki nemi gidermek için çalýþýrken, bir yandan da sýcaklýðý 
olabildiðince korumaya çalýþýr. Sýcaklýðý ve hava akýþ hýzýný otomatik olarak kontrol 
eder, bu nedenle bu iþlemler manuel olarak ayarlanamaz.

■ OTOMATİK işletimi hakkýnda açýklamalar
• OTOMATÝK iþletimde sistem, odadaki ve dýþarýdaki sýcaklýklara göre uygun bir 
iþletim modu (SOÐUK veya ISI) seçer ve iþletimi baþlatýr.

• Sistem ayarlarý düzenli aralýklarla yeniden seçerek oda sýcaklýðýný kullanýcý tarafýndan 
ayarlanmýþ düzeye getirir.

■ FAN işletimi hakkýnda açýklama
• Bu mod sadece fan için geçerlidir.

■ Hava akýş hýzý ayarý hakkýnda açýklama
• Hava akýþ hýzý düþtüðünde soðutma (ýsýtma) etkisi de azalýr.

05_TR_3P266959-4C.fm  Page 11  Wednesday, September 15, 2010  9:15 AM



12

Hava Akýş Yönünün Ayarlanmasý
Konforu artýrmak için, hava akýþ yönünü ayarlayabilirsiniz. 

■ Otomatik salýnýmý başlatmak 
için

 butonuna basýn.

• LCD’de “ ” görüntülenir.
• Kanatlar (yatay kanatlar) salýnmaya baþlar.

 butonuna basýn.

• LCD’de “ ” görüntülenir.
• Panjurlar (dikey kanatlar) salýnmaya baþlar.

 ve  butonuna basýn.

• LCD’de “ ” ve “ ” görüntülenir. 
• Kanatlar ve panjurlar sýrasýyla hareket eder.
• Üç boyutlu (3-D) hava akýþýný iptal etmek için, 

tekrar  veya  butonuna basýn. 
Kanatlar ve panjurlarýn hareket etmesi sona erer.

• Aþaðýdaki resimlerde ilgili hava akýþ yönleri gösterilmektedir.

Üst ve alt hava akýş yönü

Sağ ve sol hava akýş yönü

Üç boyutlu (3-D) hava akýş yönü

Üst/Alt Sağ/Sol Üç boyutlu (3-D)
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■ Kanatlarý veya panjurlarý istenen konuma 
ayarlamak için 

• Bu iþlev, kanatlar ve panjurlar otomatik salýným modunda iken etkilidir. 

Kanatlar ve panjurlar istenen konuma ulaşýncaya dek  veya 

 butonuna basýn.

• Üç boyutlu (3-D) hava akýþýnda, kanatlar ve panjurlar sýrasýyla hareket eder.

• “ ” veya “ ” LCD’den kaybolur. 

İKAZ 

AÇIKLAMA 

• Kanatlarýn ve panjurlarýn açýlarýný ayarlamak için her zaman uzaktan kumanda 
kullanýn. Kanat ve kapaklar salýnýrken bunlarý elinizle zorla hareket ettirmeye 
çalýþýrsanýz, mekanizma bozulabilir.

• Panjurlarýn açýsýný ayarlamak için daima uzaktan kumandayý kullanýn. Hava çýkýþýnýn iç 
tarafýnda, yüksek hýzla dönen bir fan vardýr.

■ Kanatlarýn açýlarý hakkýnda açýklama 
• Kanatlarýn salýnma mesafesi iþletime 
baðlý olarak deðiþir. (Þekle bakýnýz.) 

■ Üç boyutlu (3-D) hava akýşý hakkýnda 
açýklama
• Üç boyutlu (3-D) hava akýþýnýn 
kullanýlmasý, odanýn tabanýnda birikmeye 
meyilli olan soðuk havayý ve odanýn 
tavanýnda birikmeye meyilli olan sýcak 
havayý oda genelinde dolaþtýrýr ve bu 
sayede soðuk ve sýcak alanlarýn 
oluþmasýný engeller.
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KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI 
GÖZ İşletimi

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi
SOÐUTMA modundayken hava akýþýnýn yönü yukarý doðru olacak ve ISITMA modundayken 
ise aþaðý doðru olacaktýr, böylece doðrudan insanlarla temas etmeyecek þekilde konforlu 
bir hava akýþý sunacaktýr.

■ AKILLI GÖZ işletimi
“AKILLI GÖZ”, insan hareketlerini tespit eden kýzýlötesi sensördür.
Odada 20 dakika boyunca kimse yoksa, iþletim otomatik olarak enerji tasarrufu moduna 
geçer.
Aþaðýdaki durumlara göre AKILLI GÖZ sensörü. 

■ Alan 1’de bir kişi algýlandý.

■ Her iki alanda da insanlar algýlandý.

KONFORLU HAVA AKIÞI iþlemiyle birlikte AKILLI GÖZ 
iþlemini kullanýn.

■ Alan 2’de bir kişi algýlandý.

■ Alanlarda hiçbir kişi algýlanmadý.

Klima 20 dakika sonra enerji tasarrufu moduna geçer.
*Rüzgar yönü, alanlardaki insanlarýn eylem ve 
hareketlerine baðlý olarak, þekilde gösteriden yönden 
farklý olabilir.

������� �	
���� ������ �	
����

���� � ���� �

Alan 1 Alan 2

Alan 1 Alan 2
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■  Çalýşmayý başlatmak için
 butonuna basýn ve istenen modu 

seçin.
•  butonuna her basýldýðýnda LCD göstergede 
farklý bir ayarlama seçeneði görünür.

• Aþaðýdaki simgeler arasýndan “ ” seçildiðinde, 
klima cihazý, AKILLI GÖZ iþletimi ile birleþtirilen 
KONFORLU HAVA AKIÞI iþletiminde bulunacaktýr. 

• Kanatlar (yatay kanatlar) salýnýrken yukarýdaki 
iþletimin seçilmesi kanatlarýn hareketini 
durduracaktýr.

• AKILLI GÖZ lambasý yanar.
• Ýnsan hareketleri tespit edildiði müddetçe ýþýk 
yanacaktýr.

■ Çalýştýrmayý iptal etmek için 
 butonuna basýn ve LCD’de 

“boş” seçin.

Gösterge Ýþlem modu Açýklama

KONFORLU HAVA AKIÞI
Kanatlar, hava akýþý yönünü soðutma sýrasýnda 
yukarý doðru, ýsýtma sýrasýnda ise aþaðý doðru 
ayarlar. (sayfa 14.)

AKILLI GÖZ

Sensörler, algýlama alanýndaki insanlarýn 
hareketini algýlar ve kanatlarý hava akýþý yönünü 
insanlarýn bulunmadýðý bir alana doðru ayarlar. 
Algýlama alanlarýnda insan yoksa, klima enerji 
tasarrufu moduna geçer. (sayfa 14.)

KONFORLU HAVA AKIÞI ve 
AKILLI GÖZ

Klima, AKILLI GÖZ iþlemiyle birleþtirilmiþ 
KONFORLU HAVA AKIÞI iþleminde olur. 
(sayfa 17.)

Boþ Fonksiyon yok —

���

���� ���	
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KONFORLU HAVA AKIŞI ve AKILLI 
GÖZ İşletimi

AÇIKLAMA 
■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi hakkýnda açýklamalar 
• Kanat konumu deðiþir ve havanýn doðrudan odada bulunan kiþilere doðru üflenmesi 
önlenir.

• GÜÇLÜ iþletim ve KONFORLU HAVA AKIÞI iþletimi ayný anda kullanýlamaz.
Öncelik, son basýlan butonun iþlevine verilir.

• Hava akýþ hýzý OTOMATÝK olarak ayarlanacaktýr. Eðer üst ve alt hava akýþ yönü 
seçilirse, KONFORLU HAVA AKIÞI iþletimi iptal edilecektir.

■ AKILLI GÖZ işletimi hakkýnda açýklamalar 
• Uygulama aralýðý aþaðýdaki gibidir. 

• Klima AKILLI GÖZ iþlemindeyken, kanatlar hava akýþý yönünü, AKILLI GÖZÜN algýlama 
alanlarýnda insan bulunup bulunmamasýna göre, saða veya sola doðru yönlendirilen 
hava akýþý insanlara doðrultulmayacak þekilde ayarlar.
20 dakika boyunca alan 1 veya 2’de kimse algýlanmazsa, klima enerji tasarrufu 
moduna geçer ve ayarlanmýþ sýcaklýk 2°C deðiþtirilir.
Alanlarda insan algýlandýðýnda bile klima enerji tasarrufu moduna geçebilir. Bu 
durum, alanlardaki insanlarýn hiçbir hareketi yoksa, insanlarýn üzerindeki giysilere 
baðlý olarak gerçekleþebilir.

• Kanatlardan giden hava akýþýnýn yönü, alan 1 ve 2’de insan varsa veya sensörlerin 
hemen önünde bir kiþi varsa sola doðru olur, çünkü her iki tarafta sensörler de bu 
kiþiyi algýlar.

• Sensörün konumuna baðlý olarak insanlar, iç ünitenin ön tarafýna yakýnlarsa, iç 
ünitenin hava akýþýna maruz kalabilir.
Ýç ünitenin ön tarafýna yakýn veya her iki alanda da insan varsa, KONFORLU HAVA 
AKIÞI ile AKILLI GÖZ iþlevlerini eþzamanlý olarak kullanmanýz önerilir. Her iki iþlevde 
kullanýldýðýnda, klima hava akýþýný insanlara doðru yöneltmez.

• Sensör, 7m’den daha uzak olan hareketli nesneleri tespit edemeyebilir. (Uygulama 
aralýðýný kontrol edin) 

• Sensör tespit duyarlýlýðý iç ünitenin yeri, geçen kiþinin hýzý, sýcaklýk aralýðý, vb.’ye 
göre deðiþir.

• Sensör hayvanlar, güneþ ýþýðý, oynayan perdeler ve aynadan yansýyan ýþýðý da 
yanlýþlýkla, geçen bir kiþi gibi tespit edebilir.

• GÜÇLÜ iþletim esnasýnda AKILLI GÖZ iþletimi devam etmeyecektir.
• GECE AYARI modu (sayfa 21.) AKILLI GÖZ iþletiminin kullanýmý esnasýnda devam 
etmez.

90˚

55˚

7m

55˚

7m
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AÇIKLAMA 

AKILLI GÖZ işletimi, enerji tasarrufu için kullanýşlýdýr 

İKAZ 

■ KONFORLU HAVA AKIŞI işletimi ve AKILLI GÖZ işletiminin birleştirilmesi 
hakkýnda açýklama 

• Hava akýþ hýzý OTOMATÝK olarak ayarlanacaktýr. Eðer üst ve alt hava akýþ yönü 
seçilirse, KONFORLU HAVA AKIÞ iþletimi iptal edilecektir.
Öncelik, son basýlan butonun iþlevine verilir.

• Klima, KONFORLU HAVA AKIÞI ile AKILLI GÖZ iþlevleri birleþtirilmiþ olarak çalýþabilir.
AKILLI GÖZÜN sensörleri, insanlarýn hareketini algýlamaya çalýþýrken kanatlar, hava 
akýþý yönünü (soðutma iþlemindeyken) yukarýya ve (ýsýtma iþlemindeyken) aþaðý doðru 
ayarlar. Sensörler insan algýladýðýnda, kanatlar hava akýþýný, doðrudan onlarýn üzerine 
doðru püskürtmeyecek þekilde ayarlar. Ýnsan yoksa, klima 20 dakika sonra enerji 
tasarrufu moduna geçer.

■ Enerji tasarrufu işletimi
• Eðer odada 20 dakika için bir kiþinin bulunduðu tespit edilmezse, enerji tasarrufu 
iþletimi baþlayacaktýr.

• Bu iþletim, sýcaklýðý, ayarlanmýþ olan sýcaklýktan ISITMA için —2°C / SOÐUTMA için 
+2°C / NEM ALMA iþletimi için +2°C deðiþtirir.

• Bu iþletim, sadece FAN iþletimi esnasýnda hava akýþ hýzýný hafifçe azaltýr.

• Sensörün yakýnlarýna büyük nesneler koymayýn.  
Ayrýca ýsýtma üniteleri ya da nemlendiricileri de sensörün tespit alaný dýþýnda tutun. 
Bu sensör istenmeyen nesneleri tespit edebilir.

• AKILLI GÖZ sensörüne vurmayýn ve sensörü sertçe itmeyin. Bu hasara ve arýzaya yol 
açabilir.
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GÜÇLÜ İşletim
GÜÇLÜ iþletim herhangi bir iþletim modunda soðutma 
(ýsýtma) etkisini hýzlýca maksimize eder. Maksimum kapasite 
elde edebilirsiniz. 

■ GÜÇLÜ işletimi başlatmak için

1.  butonuna basýn.

• GÜÇLÜ iþletim 20 dakikada sona erer. Sonrasýnda 
sistem, otomatik olarak GÜÇLÜ iþletim öncesinde 
kullanýlan en son ayarlarda çalýþmaya devam eder.

• LCD’de “ ” görüntülenir.

■ GÜÇLÜ işletimi iptal etmek için

2.  butonuna tekrar basýn.

• “ ” LCD’den kaybolur.

AÇIKLAMA 
■ GÜÇLÜ işletim hakkýnda açýklamalar

• GÜÇLÜ iþletim esnasýnda bazý fonksiyonlar kullanýlamaz.
• GÜÇLÜ iþletim; EKONO, KONFORLU HAVA AKIÞI veya DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi ile birlikte 
kullanýlamaz. Öncelik, son basýlan butonun iþlevine verilir. 

• GÜÇLÜ iþletim sadece ünite çalýþýr durumdayken ayarlanabilir. 
• Eðer klima halihazýrda gösterilen maksimum kapasitesi ile çalýþýyorsa, GÜÇLÜ 
iþletimi klima cihazýnýn kapasitesini artýrmayacaktýr.

• SOĞUK, ISI ve OTOMATİK modunda
Soðutma (ýsýtma) etkisini en üst düzeye çýkarmak için, dýþ ünitenin kapasitesi 
artýrýlýr ve hava akýþý oraný, maksimum ayara sabitlenir.
Sýcaklýk ve hava akýþý ayarlarý deðiþken deðildir.

• NEM ALMA işletiminde
Sýcaklýk ayarý 2,5°C düþer ve hava akýþ hýzý hafifçe artar.

• FAN işletimi
Hava akýþ hýzý maksimum olarak ayarlanýr.

• Öncelikli oda ayarlarýný kullanýrken
Çoklu sistem için açýklamaya bakýn. (sayfa 31.)
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DIŞ ÜNİTE SESSİZ İşletimi
DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletiminde, dýþ ünitede frekans ve fan 
hýzý deðiþtirilerek dýþ ünite gürültü düzeyi azaltýlýr. Bu 
fonksiyon gece için uygundur.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini 
başlatmak için

1.  butonuna basýn.

• LCD’de “ ” görüntülenir.

■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimini 
iptal etmek için

2.  butonuna tekrar basýn.

• “ ” LCD’den kaybolur.

AÇIKLAMA 
■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi hakkýnda açýklamalar

• Çoklu bir sistem kullandýðýnýzda DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi ancak bu iþlev çalýþan 
tüm iç ünitelerdemekan iç ünite ayarlýysa çalýþýr.
Ancak, eðer öncelikli oda ayarýný kullanýyorsanýz, çoklu sistem için açýklamaya 
bakýn. (sayfa 31.)

• Bu fonksiyon SOÐUTMA, ISITMA ve OTOMATÝK iþletiminde mevcuttur.
(Bu FAN ve NEM ALMA iþletiminde mevcut deðildir.)

• GÜÇLÜ iþletim ve DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi ayný anda kullanýlamaz. 
Öncelik, son basýlan butonun iþlevine verilir.

• DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi kullanýldýðý esnada uzaktan kumanda kullanýlarak veya 
ana ünite AÇIK/KAPALI anahtarý ile iþletime son verilse bile, “ ”, uzaktan 
kumanda ekranýnda gösterilmeye devam edecektir.

• Eðer frekans ve fan hýzý halihazýrda yeteri kadar düþürülmüþ durumdaysa, DIÞ 
ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi ne frekansý ne de fan hýzýný düþürecektir. 
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EKONO İşletimi
EKONO iþletimi, maksimum güç sarfiyat deðerini azaltarak 
verimli çalýþtýrma saðlayan bir iþlevdir.
Bu iþlev, ürün diðer cihazlarýn yanýnda çalýþýrken devre 
kesicinin atmamasýný garantilemek için dikkat edilmesi 
gereken durumlarda yararlýdýr.

■ EKONO işletimini başlatmak 
için

1.  butonuna basýn.

• LCD’de “ ” görüntülenir.

■ EKONO işletimini iptal etmek için

2.  butonuna tekrar basýn.

• “ ” LCD’den kaybolur. 

• Bu çizelge sadece açýklama amaçlý bir temsildir.
* EKONO iþletimde klima cihazý için maksimum geçen akým ve güç tüketimi, baðlý olan 
dýþ üniteye göre deðiþir.

AÇIKLAMA 
■ EKONO işletimi hakkýnda açýklamalar

• EKONO iþletimi sadece ünite çalýþýr durumdayken ayarlanabilir. 
• EKONO iþletimi, dýþ ünitenin güç sarfiyatýný (çalýþtýrma sýklýðýný) sýnýrlayarak verimli 
çalýþtýrma saðlayan bir iþlevdir.

• OTOMATÝK, SOÐUTMA, NEM ALMA ve ISITMA iþletiminde EKONO iþletim fonksiyonlarý.
• GÜÇLÜ ve EKONO iþletimi ayný anda kullanýlamaz. 
Öncelik, son basýlan butonun iþlevine verilir.

• Eðer güç sarfiyatý seviyesi halihazýrda düþükse, EKONO iþletimi güç sarfiyatýný 
düþürmeyecektir.
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KAPATMA ZAMANLAMA İşletimi
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 işletimini kullanmak için
• Saat ayarýný kontrol edin. 
Doðru deðilse, saati þimdiki saate ayarlayýn. (sayfa 8.)

1.  butonuna basýn.

• “ ” ve ayarlanan zaman LCD’de görüntülenir.

• LCD’de “ ” görüntülenir.

• “ ” yanýp söner.
2. Zaman ayarý istediğiniz noktaya gelene 

kadar  butonuna basýn.

• Butonlara her basýldýðýnda zaman ayarý 10 dakikalýk 
aralýklarla artar veya azalýr. Butonlara basýlý 
tutulduðunda ayar hýzlýca deðiþir.

3.  butonuna tekrar basýn.
• ZAMANLAMA lambasý yanar. 

■ KAPATMA ZAMANLAMA 
İşletimini iptal etmek için
4.  butonuna basýn.

• LCD’den “ ” ve ayarlanan zaman kaybolur.

• “ ” ve haftanýn günü LCD’de görüntülenir.
• ZAMANLAMA lambasý söner.

AÇIKLAMA 
■ ZAMANLAMA işletimi hakkýnda açýklamalar

• 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. (Yaklaþýk olarak maksimum 10 dakika)

■ 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 İşletimi

■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini kullanmak için 
• Saat ayarýný kontrol edin. Doðru deðilse, saati þimdiki 
saate ayarlayýn. (sayfa 8.) 

1.  butonuna basýn.

• “ ” ve ayarlanan zaman LCD’de görüntülenir.

• LCD’de “ ” görüntülenir.

• “ ” yanýp söner.

2. Zaman ayarý istediğiniz noktaya gelene 

kadar  butonuna basýn.

• Butonlara her basýldýðýnda zaman ayarý 10 dakikalýk aralýklarla 
artar veya azalýr. Butonlara basýlý tutulduðunda ayar hýzlýca deðiþir.

3.  butonuna tekrar basýn.
• ZAMANLAMA lambasý yanar.

■ AÇMA ZAMANLAMA işletimini 
iptal etmek için
4.  butonuna basýn.

• LCD’den “ ” ve ayarlanan zaman kaybolur.

• “ ” ve haftanýn günü LCD’de görüntülenir.
• ZAMANLAMA lambasý söner.

■ AÇMA ZAMANLAMA ve KAPATMA ZAMANLAMA’yý birlikte kullanmak için
• Bu 2 zamanlamayý birlikte kullanmak için örnek bir ayar aþaðýda gösterilmektedir. 

AÇIKLAMA 
■ Aşağýdaki durumlarda, zamanlamayý tekrar ayarlayýn.

• Bir devre kesici kapalý duruma geldikten sonra.
• Bir elektrik kesintisinden sonra.
• Uzaktan kumandanýn pillerini deðiþtirdikten sonra.
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HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi
Haftanýn her günü için 4 zamanlama ayarý kaydedilebilir. HAFTALIK ZAMANLAMA’nýn ailenin 
yaþam stiline göre ayarlanmasý uygundur.

■ HAFTALIK ZAMANLAMA’nýn bu durumlarýnda kullanýlmasý
HAFTALIK ZAMANLAMA ayarlarýnýn bir örneði aþaðýda gösterilmiþtir. 

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

8:00 10:00 19:00 21:00

27˚C 27˚C25˚C
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HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

■ HAFTALIK ZAMANLAMA 
işletimini kullanmak için 

• Haftanýn gün ve saatinin ayarlandýðýndan emin olun. 
Deðilse, haftanýn gün ve saatini ayarlayýn. (sayfa 8.)

1.  butonuna basýn. 
• Haftanýn günü ve mevcut günün kayýt numarasý 
görüntülenecektir.

• 1 ila 4 ayarlarý her gün için yapýlabilir. 

2. Haftanýn istenen gününü ve kayýt numarasýný 

seçmek için  butonuna basýn.

•  butonuna basýlarak kayýt numarasý ve haftanýn 

günü deðiþtirilir. 

3.  butonuna basýn.
• Haftanýn günü ve kayýt numarasý ayarlanacaktýr.

• “ ” ve “ ” yanýp söner.

4. İstenen modu seçmek için  butonuna basýn.

•  butonuna her basýldýðýnda “ ” veya “ ” ayarý ardý ardýna deðiþir. 

• Kaydýn halihazýrda ayarlanmýþ olmasý halinde, “boþ” seçilmesi kaydý siler.
• Eðer “boþ” seçilirse adým 9’a gidin.

5.  butonuna basýn. 
• AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarlanacaktýr.

• “ ” ve saat yanýp söner.

Ayar modu

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI

[Pazartesi]
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6. İstenen zamaný seçmek için  

butonuna basýn.
• Zaman 0:00 ile 23:50 arasýnda 10 dakikalýk aralýklarla 
belirlenebilir.

• AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA modu ayarýna dönmek 

için,  butonuna basýn.
• KAPATMA ZAMANLAMA ayarý yapýlýrken adým 9’a 
gidin.

7.  butonuna basýn. 
• Zaman belirlenecektir. 

• “ ” ve sýcaklýk yanýp söner. 

8. İstenen sýcaklýğý seçmek için  

butonuna basýn.
• Sýcaklýk 10°C ile 32°C arasýnda ayarlanabilir. 
Soðutma: 10 ila 17°C’ye ayarlanmýþ olmasýna raðmen 
ünite 18°C’de çalýþýr.
Isýtma: 31 ila 32°C’ye ayarlanmýþ olmasýna raðmen 
ünite 30°C’de çalýþýr.

• Zaman ayarýna dönmek için  butonuna basýn.
• Ayar sýcaklýðý yalnýzca ayar modu devrede olduðunda 
görüntülenir.

9.  butonuna basýn. 
• Sýcaklýk ayarlanýr ve bir sonraki kaydýn belirlenmesine geçilir.
• Daha ileri ayarlara devam etmek için, adým 4’ten itibaren iþlemi tekrarlayýn.

10. Ayarý tamamlamak için  butonuna basýn. 
• Uzaktan kumandayý iç üniteye doðrulttuðunuzdan emin olun ve alým tonu çýktýðýný ve 
ÇALIÞMA lambasýnýn yanýp söndüðünü kontrol edin.

• LCD’de “ ” görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAMA iþletimi etkin hale gelir.
• ZAMANLAMA lambasý yanar.
• Yapýlan bir kayýt kolaylýkla kopyalanabilir ve ayný ayarlar haftanýn baþka bir günü için 
kullanýlabilir. 
Kopyalama moduna bakýn. (sayfa 27.)
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HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

AÇIKLAMA 
■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimi hakkýnda açýklamalar

• Ýlk olarak uzaktan kumandadaki saati ayarlamayý unutmayýn.
• HAFTALIK ZAMANLAMA ile, haftanýn günü, ZAMANLAMA AÇIK/KAPALI, saat ve ayar 
sýcaklýðý (yalnýzca AÇMA ZAMANLAMA için) ayarlanabilir. AÇMA ZAMANLAMA için 
diðer ayarlar, çalýþtýrmanýn hemen öncesindeki ayarlarý temel alýr.

• HAFTALIK ZAMANLAMA ve AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA iþletimi eþ zamanlý olarak 
kullanýlamaz. 
HAFTALIK ZAMANLAMA henüz etkin durumdayken ayarlanmasý halinde, AÇMA/
KAPATMA ZAMANLAMA iþletiminin önceliði vardýr. HAFTALIK ZAMANLAMA bekleme 
durumuna girer ve “ ” LCD’den kaybolur. 
AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA devrede iken, HAFTALIK ZAMANLAMA otomatik 
olarak aktif hale gelecektir.

•  ile sadece saat ve haftalýk zamanlayýcýda ayarlanan sýcaklýk gönderilir.
Haftalýk zamanlamayý ancak öncelikle iþletim modu, fan gücü ve fan yönü 
belirlendikten sonra ayarlayýn.

• Devre kesicinin kapatýlmasý, güç kesintisi ve benzer diðer olaylar, iç ünitenin dahili 
saatinin yanlýþ çalýþmasýna neden olacaktýr. Saati sýfýrlayýn. (sayfa 8.)

•  butonu yalnýzca saat ve sýcaklýk ayarlarý için kullanýlabilir. 
Kayýt numarasýna geri gitmek için kullanýlamaz.
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• Yapýlan bir kayýt haftanýn baþka bir gününe 
kopyalanabilir. Haftanýn seçilen günü için yapýlan tüm 
kayýt kopyalanacaktýr. 

1.  butonuna basýn.

2. Haftanýn kopyalanacak gününü 

onaylamak için  butonuna basýn.

3. Kopyalama modunu etkin hale getirmek 

için  butonuna basýn.
• Haftanýn seçilen günü için yapýlan tüm kayýt 
kopyalanacaktýr.

4. Haftanýn hedeflenen gününü seçmek için  butonuna basýn. 

Kopyalama modu

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C
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HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi
5.  butonuna basýn. 

• Kayýt, haftanýn seçilmiþ olan gününe kopyalanacaktýr. 
Haftanýn seçilmiþ olan gününün tüm kaydý 
kopyalanacaktýr. 

• Ayarlarý haftanýn diðer günlerine kopyalamaya devam 
etmek için, adým 4 ve adým 5’i tekrarlayýn.

6. Ayarý tamamlamak için  butonuna 
basýn.
• LCD’de “ ” görüntülenir ve HAFTALIK 
ZAMANLAMA iþletimi etkin hale gelir.

AÇIKLAMA 
■ KOPYALAMA MODU hakkýnda açýklama

• Kopyalama modunda haftanýn kaynak gününün tüm kaydý kopyalanýr.
Haftalýk ayarlarýn içeriðini kopyaladýktan sonra haftanýn herhangi bir günü için bir 

ayar deðiþikliði yapýlmasý durumunda,  düðmesine basýn ve ayar modu 
adýmlarýndaki ayarlarý deðiþtirin. (sayfa 24.)
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■ Bir kaydýn doğrulanmasý 
• Kayýt doðrulanabilir.

1.  butonuna basýn.
• Haftanýn günü ve geçerli günün kayýt numarasý 
gösterilir gösterge.

2. Haftanýn gününü seçmek için  

butonuna ve doğrulanacak kayýt 
numarasýna basýn. 

•  butonuna basýldýðýnda kayýt detaylarý 

görüntülenir. 
• Onaylanan kayýtlarý deðiþtirmek için, kayýt numarasýný 

seçin ve  butonuna basýn. 
Mod, ayar moduna geçer. Ayar modu adým 4’e 
gidin. (sayfa 24.)

3. Onaylama modundan çýkmak için  
butonuna basýn.
• LCD’de “ ” görüntülenir ve HAFTALIK 
ZAMANLAMA iþletimi etkin hale gelir.

• ZAMANLAMA lambasý yanar. 

■ HAFTALIK ZAMANLAMA işletimini iptal etmek için

4. LCD’de “ ” görüntülendiği esnada  butonuna 
basýn.
• “ ” LCD’den kaybolur.
• ZAMANLAMA lambasý söner.

• HAFTALIK ZAMANLAMA iþletimini yeniden etkinleþtirmek için  butonuna tekrar 
basýn.

• Eðer  butonu ile devredýþý býrakýlan bir kayýt tekrar etkin hale getirilirse, en 
son yapýlan kayýt modu kullanýlacaktýr.

���� ��������	
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HAFTALIK ZAMANLAMA İşletimi

■ Kayýtlarý silmek için 

• Ayar moduna bakýn. (sayfa 24.) 
Ayar modunda adým 4’te istenen modu seçerken, 
“boþ” seçin. Kayýt silinecektir.

• Bu iþlev haftanýn her bir günü için yapýlan kayýtlarý 
silmek için kullanýlýr.

• Kayýt onaylanýr veya ayarlanýrken kullanýlabilir.

5.  butonuna basýn.

6.  butonu ile haftanýn iptal edilecek 

gününü seçin.

7.  butonuna 5 saniye için basýlý 
tutun.
• Haftanýn seçilen günü için yapýlan kayýt silinecektir.

8. Normal ekran görüntülendiği esnada 5 

saniye için  butonuna basýlý tutun. 
• Uzaktan kumandayý ana üniteye yönelttiðinizden ve bir alým tonu duyduðunuzdan emin 
olun.

• Bu iþletim, HAFTALIK ZAMANLAYICININ ayarlama ekranýnda etkili deðildir.
• Tüm kayýtlar silinecektir.

Tek kayýt

Haftanýn her bir günü için kayýtlar

Tüm kayýtlar
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Çoklu Sistem hakkýnda açýklama
Bu sistemde birden çok iç üniteye baðlý olan tek bir dýþ 
ünite vardýr. 

■ İşletim modunun seçilmesi
1. Öncelikli oda ayarý varsa ama etkin 

değilse veya yoksa.
1’den iç ünite çalýþýyor durumda olduðu zaman, 
öncelik, ilk açýlmýþ olan üniteye verilir.
Bu durumda, daha sonra açýlmýþ olan üniteleri, 
ilk açýlan ünitedeki iþletim modunun aynýsýna 
ayarlayýn.
Aksi halde, bunlar bekleme durumuna girecektir 
ve ÇALIÞMA lambasý yanýp sönecektir: bu bir 
arýza olduðu anlamýna gelmez.

AÇIKLAMA 

İKAZ 

2. Öncelikli oda ayarý etkin olduğunda.
Bundan sonraki sayfada bulunan “Öncelikli oda ayarý” kýsmýna bakýnýz.

■ GECE SESSİZ Modu 
(Yalnýzca SOĞUTMA işletimi için mevcuttur)
GECE SESSÝZ modu kurulum sýrasýnda ön programlama gerektirir. Yardým için satýcýnýza 
veya bayiye baþvurun.
GECE SESSÝZ modu komþularýn rahatsýz olmamasý için, geceleyin dýþ ünitenin çalýþma 
gürültüsünü azaltýr.
• GECE SESSÝZ modu, sýcaklýk o gün kaydedilen en yüksek sýcaklýðýn 5°C veya daha fazla 
altýna düþtüðünde etkin hale gelir. Bu nedenle, sýcaklýk farký 5°C’den azsa, bu fonksiyon 
kullanýlamaz.

• GECE SESSÝZ modu ünitenin soðutma kapasitesini biraz düþürür.

■ Çoklu sistem için işletim modu hakkýnda açýklamalar
• SOÐUTMA, NEM ALMA ve FAN iþletimi ayný zamanda kullanýlabilir.
• OTOMATÝK iþletim, oda sýcaklýðýný temel alarak SOÐUTMA iþletimi veya ISITMA iþletimini 
otomatik olarak seçer.  
Bundan dolayý, ilk ünitenin açýldýðý odanýnkiyle ayný iþletim modunu seçtiðinizde 
OTOMATÝK iþletim mevcuttur.

• Normal þartlarda, ünitenin ilk çalýþtýrýldýðý odadaki iþletim moduna öncelik verilir 
ancak aþaðýdaki durumlar buna istisna oluþturduðu için bunlarý aklýnýzda 
bulundurunuz.
Eðer ilk odanýn iþletim modu FAN iþletimi ise, o halde bundan sonra herhangi bir 
odada ISITMA iþletiminin kullanýlmasý önceliði ISITMA iþletimine verir. Bu durumda, 
FAN iþletiminde çalýþan klima cihazý bekleme durumuna geçer ve ÇALIÞMA lambasý 
yanýp söner.

� ����� � �����
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Çoklu Sistem hakkýnda açýklama
■ DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi (sayfa 19.)

1. Öncelikli oda ayarý varsa ama etkin değilse veya yoksa.
DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi özelliði Çoklu sistemle birlikte kullanýldýðýnda, uzaktan 
kumandalarý kullanarak tüm iç üniteleri DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi ayarýna getirin.
DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi sona erdirildiðinde, uzaktan kumandayý kullanarak çalýþmakta 
olan iç ünitelerden birinin sessiz çalýþmasýný da sona erdirin.
Ama diðer odalar için uzaktan kumanda göstergesinde DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletimi görüntülenir.
Uzaktan kumandalarý kullanarak tüm odalarda bunu sona erdirmenizi tavsite ediyoruz.

2. Öncelikli oda ayarý etkin olduğunda.
Bakýnýz “Öncelikli oda ayarý”.

■ SOĞUTMA/ISITMA modu kilidi 
(Sadece ýsý pompalý modeller için mevcuttur)
SOÐUTMA/ISITMA modu kilidi, kurulum esnasýnda ön programlama gerektirir. Lütfen yardým için yetkili bayiye 
baþvurun. SOÐUTMA/ISITMA mod kilidi üniteyi zorunlu olarak SOÐUTMA veya ISITMA iþletimine ayarlar. Bu 
iþlev, çoklu sisteme baðlý olan tüm iç üniteleri ayný iþletim moduna getirmek istediðinizde uygundur.

AÇIKLAMA 

■ Öncelikli oda ayarý
Öncelikli oda ayarý, kurulum esnasýnda ön programlama gerektirir. Lütfen yardým için yetkili bayiye baþvurun.
Öncelikli oda olarak seçilen oda þu durumlarda önceliðe sahiptir:
1. İşletim modu önceliği.

Öncelikli odanýn iþletim modu önceliðe sahip olduðundan, kullanýcý diðer odalardan farklý bir iþletim modu seçebilir.
* Örneklerde A odasý öncelikli odadýr.
〈Örnek〉
Oda B, C ve D için aþaðýdaki modlar kullanýlýrken oda A için SOÐUTMA iþletimi seçildiðinde:

2. GÜÇLÜ işletim kullanýldýğýnda öncelik.
* Örneklerde A odasý öncelikli odadýr.
〈Örnek〉
A, B, C ve D odalarýndaki iç ünitelerin tümü çalýþmaktadýr. A odasýndaki ünite GÜÇLÜ 
iþletime geçtiði takdirde, iþletim kapasitesi A odasýnda yoðunlaþýr. Bu durumda, B,C 
ve D odalarýndaki ünitelerin soðutma (ýsýtma) verimi biraz azalabilir.

3. DIŞ ÜNİTE SESSİZ işletimi kullanýlýrken öncelik.
* Örneklerde A odasý öncelikli odadýr.
〈Örnek〉
A odasýndaki ünite SESSÝZ iþletime ayarlandýðýnda, klima cihazý DIÞ ÜNÝTE SESSÝZ iþletiminde çalýþtýrmaya baþlar.
Çalýþan tüm iç üniteleri SESSÝZ çalýþmaya ayarlamanýz gerekmez.

• SOÐUTMA/ISITMA mod kilidi, öncelikli oda ayarý ile birlikte aktif hale getirilemez.

B,C ve D odalarýnda iþletim modu Oda A’daki ünite SOÐUTMA iþletimindeyken B, C ve D odasýnýn durumu

SOÐUTMA veya NEM ALMA veya FAN O andaki iþletim modu devam eder

ISITMA
Ünite bekleme moduna girer. A odasýndaki ünite 
durduðunda, yeniden çalýþmaya baþlar.

OTOMATÝK
Eðer ünite SOÐUTMA iþletimine ayarlýysa bu devam eder. 
Eðer ISITMA iþletimine ayarlýysa bekleme moduna girer. A 
odasýndaki ünite durduðunda, yeniden çalýþmaya baþlar.
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BAKIMBakým ve Temizlik

■ İç ünite, dýş ünite ve uzaktan kumanda 
1. Kuru yumuşak bir bezle silin. 

■ Ön panel
1. Ön paneli açýn.

• Her iki taraftaki panel týrnaklarý ile ön paneli 
tutun ve açýn.

2. Ön paneli çýkarýn.
• Ön paneli saða veya sola doðru kaydýrýn ve 
sonrasýnda bunu kendinize doðru çekin.
Bu bir taraftaki dönen pimi yerinden çýkaracaktýr. 

• Ayný þekilde, diðer taraftan da ön panel þaftýný ayýrýn.

3. Ön paneli temizleyin.
• Suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin.
• Sadece nötr bir deterjan kullanýlabilir.
• Paneli su ile yýkamanýz halinde, yýkama 
sonrasýnda bunu kuru yumuþak bir bezle silin ve 
gölgelik bir yerde kurumaya býrakýn.

4. Ön paneli takýn. 
• Ön panel þaftýný ön panelin solunda ve saðýndaki 
yuvalarla hizlayýn, sonrasýnda bunlarý yerine 
yerleþene kadar ileri itin.

• Ön paneli yavaþça çýkarýn.
(Panele her iki tarafýndan ve ortasýndan bastýrýn.)

İKAZ 

İKAZ Temizlik öncesinde, işletime son verdiğinizden ve 
devre kesiciyi kapattýğýnýzdan emin olun.

Üniteler

• Ýç üniteninmekan iç ünite alüminyum kanatçýklarýna dokunmayýn. Bu parçalara 
dokunursanýz, yaralanmaya sebep olabilir.

• Ön paneli çýkarýrken veya takarken, saðlam bir tabure kullanýn ve adýmlarýnýza dikkat 
edin. 

• Ön paneli çýkarýrken veya takarken, panelin 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 panelin saðlam biçimde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin. 

1) ��������
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Bakým ve Temizlik
  

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

2. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleyici filtreyi çýkarýn. 
• Gövdenin girintili kýsýmlarýný tutun ve 4 týrnaðý 
çýkarýn.

3. Her filtreyi temizleyin veya değiştirin. 

3-1 Hava filtresi 
3-1-1 Hava filtrelerini suyla yýkayýn veya 

elektrikli süpürgeyle temizleyin.
• Eðer toz kolay gitmiyorsa, ýlýk suyla 
inceltilmiþ nötr deterjanla bunlarý 
yýkayýn ve sonra gölgede kurutun.

• Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleyici filtreyi çýkarmayý unutmayýn. 

• Hava filtrelerinin 2 haftada bir 
temizlenmesi tavsiye edilir.

Filtreler

�� ����� �	
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3-2 Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre 
Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre, her 6 ayda bir suyla yýkanarak 
yenilenebilir. Her 3 yýlda bir deðiþtirilmesini tavsiye ederiz.

[Bakým]
3-2-1 Tozlarý vakumlayýn ve kirlenme ağýrsa 

10 ila 15 dakika ýlýk suda veya suda 
bekletin. 
• Suyla yýkarken filtreyi çerçeveden 
çýkarmayýn.

3-2-2 Yýkadýktan sonra kalan suyu 
silkeleyerek giderin ve gölgede 
kurutun.
• Malzeme polyesterden yapýlmýþ 
olduðundan, içindeki suyu çýkartmak 
için filtreyi sýkmayýn.

[Değiştirme]
3-2-3 Fitre gövdesi üzerindeki týrnaklarý 

kaldýrýn ve filtreyi yenisiyle değiştirin. 
• Filtre gövdesini elden çýkarmayýn. 
Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleyici filtreyi deðiþtirdiðiniz zaman 
filtre çerçevesini yeniden kullanýn.

• Eski filtreyi tutuþma özelliði olmayan 
atýk olarak imha edin.

4. Hava filtresini ve titanyum apatit 
fotokatalitik hava temizleyici filtreyi 
yerlerine takýn ve ön paneli kapatýn. 
• Filtrelerin kýskaçlarýný ön panel yuvalarýna takýn. 
Ön paneli yavaþça kapatýn ve 3 noktada bastýrýn. 
(Her iki tarafta birer ve ortada bir.)

AÇIKLAMA 
• Kirli filtrelerle kullaným: 

• Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre sipariþ etmek için, klima cihazýný 
satýn aldýðýnýz yetkili servise baþvurun.

• Eski filtreyi tutuþma özelliði olmayan atýk olarak imha edin.

����

(1) havadaki kokuyu gideremez. (2) havayý temizleyemez.

(3) kötü soðutma ve ýsýtma iþlemine yol açar. (4) kokuya yol açabilir.

Öðe Parça No.

Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleyici filtre 
(çerçevesiz) 1 set

KAF970A46
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Bakým ve Temizlik
Kontrol 

■ Cihaz uzun süre çalýştýrýlmayacaksa
1. İç kýsmýn kurumasý için, güneşli bir günde bir kaç saat sadece 

FAN olarak çalýştýrýn.
•  butonuna basýn ve FAN iþletimini seçin.

•  düðmesine basýn ve iþletimi baþlatýn.

2. Çalýşma durduktan sonra, oda klimasýnýn devre kesicisini kapatýn.

3. Hava filtrelerini temizleyin ve yerlerine takýn.

4. Uzaktan kumandadan pilleri çýkarýn.

AÇIKLAMA 

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

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.

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 iþletimi sýrasýnda drenaj hortumundan drenajýn sorunsuzca 
çýkýp çýkmadýðýný kontrol edin.
• Su göremiyorsanýz, iç ünitede su sýzýntýsý olabilir. Çalýþtýrmayý durdurun ve bu konuyu 
yetkili servise danýþýn.

• Bir çoklu dýþ ünite baðlandýðý zaman, FAN iþletimini kullanmanýzdan önce diðer 
odada ISITMA iþletiminin kullanýmda olmadýðýndan emin olun. (sayfa 31.)

Periyodik olarak bakým yapýlmasýný tavsiye ederiz.

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler.
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ARIZA GÝDERMEArýza Giderme
• Arýza giderme önlemleri aþaðýdaki iki çözüm temelinde sýnýflandýrýlabilir. 
Ortaya çýkan duruma baðlý olarak uygun önlemi alýn.

Arýza değil
• Þu durumlar arýza deðildir.
Bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Kontrol edin
• Onarým için bir görevli çaðýrmadan önce, tekrar kontrol edin. 

Kanatlar hemen salýnmaya başlamaz.

• Klima cihazý kanat konumunu 
ayarlamaktadýr. Kanat kýsa süre içinde 
hareket etmeye baþlayacaktýr.

ISITMA işletimi aniden durur ve 
bir akýş sesi işitilir.

• Dýþ mekan dýþ ünite, donu eritmeye baþlar.
ISITMA iþletimi dýþ mekan ünitesindeki don 
eritildikten sonra baþlar. Yaklaþýk 4 ila 
12 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Cihaz hemen çalýşmaya başlamýyor.

■ “ON/OFF” butonuna bastýktan kýsa 
süre sonra çalýşma durdu.

■ Mod tekrar seçildiğinde. 

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

İşletim birden duruyor. 
(İŞLETİM lambasý yanýp 
sönüyor.)

• Hava filtreleri temiz mi? 
Hava filtrelerini temizleyin.

• Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþleri ve 
çýkýþlarý týkalý mý?

• Soðutucuyu kapatýn ve tüm engelleri 
kaldýrýn. Sonra tekrar açýk duruma getirin 
ve klima cihazýný uzaktan kumanda ile 
çalýþtýrmayý deneyin. Lamba hala yanýp 
sönüyorsa, klimayý aldýðýnýz yetkili servise 
baþvurun.

• Çoklu sistemde dýþ üniteye baðlý olan iç 
ünitelerin tümünde iþletim modlarý ayný 
mý? 
Eðer deðilse, tüm iç üniteleri ayný iþletim 
moduna ayarlayýn ve lambanýn yanýp 
sönme durumunu kontrol edin. 
Ayrýca, OTOMATÝK iþletim modundayken, 
tüm iç ünite iþletim modlarýný bir süre 
için SOÐUTMA veya ISITMAya ayarlayýn 
ve lambalarýn normal olup olmadýðýný 
tekrar kontrol edin. Yukarýdakileri 
uyguladýktan sonra, lambalarýn yanýp 
sönmesi durursa, arýza yoktur. (sayfa 
31.)
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Arýza Giderme

Dýş ünite dýşarýya su veya buhar 
veriyor.

■ ISITMA işletimi

• Klima cihazý buz çözme iþletimindeyken, 
dýþ ünitedeki buz eriyerek su veya 
buhara dönüþür.

■ SOĞUTMA veya NEM ALMA işletiminde

• Havadaki nem dýþ ünite borularýnýn soðuk 
yüzeyinde yoðunlaþarak damlar.

Klima cihazý çalýşmýyor. 
(İŞLETİM lambasý yanmýyor.)

• Bir devre kesici kapalý mý veya bir 
sigorta mý atmýþ? 

• Bir elektrik kesintisi mi var?

• Uzaktan kumandanýn pilleri yerinde mi? 

• Zaman ayarý doðru mu? 

ISITMA işletiminin 
başlamasýndan hemen sonra 
sýcak hava çýkýşý olmaz.

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

Bir ses duyuluyor.

■ Su akýşý gibi bir ses 

• Klima cihazý içindeki soðutucu akmakta 
olduðu için bu ses ortaya çýkmaktadýr.

• Bu, klimadaki suyun pompalanma sesidir 
ve soðutma veya nem alma iþletiminde 
klimadaki su dýþarýya pompalandýðýnda 
duyulur.

• Klima çalýþmýyor durumda olsa bile, diðer 
odalardaki iç üniteler kullanýmda iken, 
klima cihazýndaki soðutucu akmaktadýr.

■ Üfleme sesi

• Bu ses, klima cihazý içindeki soðutucu 
akýþý deðiþtirildiðinde ortaya çýkar.

■ Výzýltý sesi 

• Bu ses, sýcaklýk deðiþimlerinden dolayý 
klima cihazý boyutunun hafifçe 
geniþlemesi veya daralmasýndan dolayý 
ortaya çýkar.

■ Üfleme sesi

• Bu ses, buz çözme iþletimi esnasýnda 
soðutucu akýþý olduðunda ortaya çýkar.

■ Çalýşma veya bekleme süresi 
sýrasýndaki týk sesi

• Bu ses, soðutma maddesi kontrol valflarý 
veya elektrikli parçalar çalýþýrken duyulur.

■ Týkýrtý sesi

• Bu ses, odanýn kapýlarý kapalýyken egzoz 
faný devreye sokulduðunda klimanýn 
içinden gelen sestir. Pencereyi açýn veya 
egzoz fanýný kapatýn.
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Çalýşma aniden durdu. 
(İŞLETİM lambasý yanýyor.)

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

İç üniteden buğu çýkýyor.

• Bu durum, odadaki havanýn SOÐUTMA 
iþletimi esnasýnda soðuk hava akýþý ile 
buðulanmasýdýr.

• Bunun nedeni, odadaki havanýn ýsý 
izolasyon tüpüdeðiþtiricisi tarafýndan 
soðutulmasý ve buz çözme iþletimi 
sýrasýnda sise dönüþmesidir.

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 akýþ yönü doðru 
ayarlanmýþ mý?

Uzaktan kumanda düzgün 
çalýşmýyor.

■ Hiçbir uzaktan kumanda sinyali 
görüntülenmiyor. 

■ Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük. 

■ Ekran kontrastý düşük veya kararmýş 
durumda. 

■ Ekran görüntüsü tamamen kontrol dýşý 
durumda. 

• Piller bitmektedir ve uzaktan kumanda 
kötü iþlev göstermektedir. Tüm pilleri 
yeni ve ayný boyutlu AAA.LR03 (alkalin) 
pillerle deðiþtirin.
Ayrýntýlar için, bu kýlavuzdaki “Pilleri 
yerleþtirmek için” kýsmýna bakýn. 
(sayfa 7.)

Ünite ýsý pompalý model olsa bile 
ISITMA işletimi seçilemez.

• “MODE” düðmesi ile ISITMA iþletiminin 
seçilebilmesi üzere, resimde gösterildiði 
gibi DIP anahtarýný sola kaydýrýn. 

��� �������	
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AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA 
ayarlara uygun olarak 
çalýşmýyor.

• AÇMA/KAPATMA ZAMANLAMA ve 
HAFTALIK ZAMANLAMA’NIN ayný zamana 
ayarlanmýþ olup olmadýðýný kontrol edin.
HAFTALIK ZAMANLAMA’daki ayarlarý 
deðiþtirin veya devredýþý býrakýn. 
(sayfa 23.)

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 yetkili servise 
baþvurun.)

Klima cihazý kullanýmda değilken 
dýş fan dönüyor.

■ Çalýştýrma durduktan sonra:

• Sistemin korunmasý için, dýþ fan 60 
saniye daha dönmeye devam eder.

■ Klima cihazý kullanýmda değilken:

• Dýþ sýcaklýk çok yüksek olduðunda, dýþ 
fan sistemi korumak için dönmeye 
baþlar.

Çalýştýrma sýrasýnda olağandýşý 
bir işleyiş gerçekleşiyor.

• Yýldýrým veya radyo dalgalarý klima 
cihazýnýn çalýþmasýný olumsuz etkileyebilir. 
Devre kesiciyi kapatýn ve sonra tekrar 
açýk duruma getirin ve klima cihazýný 
uzaktan kumanda ile çalýþtýrmayý deneyin.
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UYARI
■ Bir anormallik (örneðin yanýk kokusu) oluþursa, cihazýn çalýþmasýný durdurun ve devre 

kesiciyi kapatýn.
Anormal bir koþulda çalýþtýrmaya devam etmek arýza, elektrik çarpmasý veya yangýna sebep 
olabilir.
Bunun için klimayý aldýðýnýz yetkili servise baþvurun.

■ Klima cihazýný kendi baþýnýza onarmaya veya tadilat yapmaya çalýþmayýn.
Hatalý iþçilik elektrik çarpmasýna veya yangýna yol açabilir.
Bunun için klimayý aldýðýnýz yetkili servise baþvurun.

Aþaðýdaki belirtileri görürseniz, derhal yetkili servise baþvurun. 

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.

Derhal yetkili servise haber verin.

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

■ Yýldýrým düþmesi
Yakýn çevreye yýldýrým düþtüðü takdirde, 
sistemin korunmasý için cihazýn çalýþmasýný 
durdurun ve devre kesiciyi kapalý konuma 
getirin.
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Uzaktan kumanda ile arýza teşhisi
ARC452A serisinde, ana ünitedeki sýcaklýk göstergesi kýsýmlarý, 
ilgili kodlarý belirtir.

1.  butonuna 5 saniye boyunca basýlý 
tutulduğunda, sýcaklýk ekraný bölümünde 
bir “ ” göstergesi yanýp söner.

2. Sürekli bir bip sesi ortaya çýkana dek 

tekrar tekrar  butonuna basýn. 
• Kod iþareti, aþaðýda gösterildiði þekilde deðiþir ve uzun bir 
bip sesiyle uyarýr.

AÇIKLAMA 

Arýza teşhisi.

KOD ANLAMI

SÝSTEM

00 NORMAL

UA ÝÇ-DIÞ ÜNÝTE KOMBÝNASYON ARIZASI

U0 SOÐUTUCU EKSÝKLÝÐÝ

U2 DÜÞÜK VOLTAJ VEYA ANA DEVRE AÞIRI VOLTAJI

U4 (ÝÇ ÜNÝTEYLE DIÞ ÜNÝTE ARASINDA) AKTARMA ARIZASI

ÝÇ ÜNÝTE

A1 ÝÇ PCB ARIZASI

A5 YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMAYA KARÞI KORUYUCU

A6 FAN MOTORU ARIZASI

C4 ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ

C9 ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ

DIÞ ÜNÝTE

EA SOÐUTMA-ISITMA GEÇÝÞ HATASI

E1 DEVRE ÞEMASI ARIZASI

E5 OL BAÞLATILDI

E6 ARIZALI KOMPRESÖR BAÞLATMASI

E7 DC FAN MOTORU ARIZASI

E8 AÞIRI AKIM GÝRÝÞÝ

F3 YÜKSEK SICAKLIK BOÞALTMA BORUSU KONTROLÜ

F6 YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOÐUTMADA)

H0 SENSÖR ARIZASI

H6 ARIZALI TESPÝT SENSÖRÜNDEN DOLAYI ÇALIÞMANIN DURDURULMASI

H8 DC AKIM SENSÖR ARIZASI

H9 ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ

J3 ARIZALI BOÞALTMA BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ

J6 ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ

L3 ELEKTRÝKLÝ PARÇA SICAKLIÐI ARIZASI

L4 ÝNVERTER DEVRESÝ SOÐUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK

L5 ÇIKIÞ AÞIRI AKIMI

P4 ARIZALI ÝNVERTER DEVRESÝ SOÐUTUCUSU SICAKLIK SENSÖRÜ

1. Kýsa bir bip ve art arda 2 bip, uygun olmayan kodlarý belirtir.

2. Kod ekranýný iptal etmek için, 5 saniye boyunca  butonuna basýlý tutun. 
Butona 1 dakika boyunca basýlmamasý halinde kod ekraný kendiliðinden iptal edilir.
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ÇIKIŞ ÜNİTESİ PCB’SİNDEKİ LED     3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS serisi 

ÇIKIŞ ÜNİTESİ PCB’SİNDEKİ LED    2MXS, 2MKS serisi 

AÇIKLAMA 
1. Gücü kapatýp sonra tekrar açýn. LED ekraný yeniden göründüðünde, dýþ ünite PCB’si 

arýzalýdýr.

2. Teþhis iþaretlendi
∗ Bazý durumlar için geçerli deðildir. Detaylar için servis kýlavuzuna bakýn.
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(1012) HT3P266959-4C M10B230

Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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