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Bu Kilavuzu OkuyunBu Kilavuzu OkuyunBu Kilavuzu OkuyunBu Kilavuzu OkuyunBu Kilavuzu Okuyun
Bu k›lavuz içinde kliman›z› do¤ru kullanman›z ve bak›m›n› yapman›z için bir çok
yard›mc› tavsiyeler bulacaks›n›z. Kliman›za biraz önleyici bak›m yaparsan›z, uzun
vadede büyük ölçüde zaman ve masraf kayb›n› önleyebilirsiniz.
S›kça karfl›lafl›lan sorunlar için ar›za tespiti tavsiyeleri bölümünde bir çok çözüm
bulabilirsiniz. Ar›za Tespiti Tavsiyeleri bölümünde bulunan çizelgeyi incelerseniz,
bak›m servisini ça¤›rman›za gerek kalmayabilir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT
� Bu ünitenin tamiri veya bak›m› için yetkili bir servis teknisyeniyle temasa geçin.
� Bu ünitenin kurulumu için kurulumu yapan yetkilileri ça¤›r›n.
� Bu klima denetim olmadan küçük çocuklar veya hastalar taraf›ndan

kullan›lmamal›d›r.
� Küçük çocuklar›n klima ile oynamamalar› için denetlenmeli.
� Güç kablosu de¤ifltirilecekse, de¤ifltirme ifli sadece yetkili elemanlar taraf›ndan

yap›lmal›.
� Kurulum ifli ulusal elektrik standartlar›na uygun olmal› ve sadece yetkili uzmanlar

taraf›ndan yap›lmal›.
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Emniyet Uyar›lar›Emniyet Uyar›lar›Emniyet Uyar›lar›Emniyet Uyar›lar›Emniyet Uyar›lar›
Kullan›c›n›n veya baflka kiflilerin yaralanmas›n› ve mali zarar› engellemek için
afla¤›daki talimatlara uyulmal›.
Talimatlara ald›rmayarak yanl›fl kullanmak, zarar ve hasara yol açabilir. Uyar›n›n
ciddiyeti afla¤›daki simgelerle s›n›fland›r›lm›flt›r.

 UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI Bu simge ölüm veya a¤›r yaralanma ihtimali oldu¤unu gösterir.

 D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT Bu simge a¤›r yaralanma veya mali zarar ihtimali oldu¤unu gösterir.

� Bu k›lavuzda kullan›lan simgeler afla¤›da gösterilmifltir.

Bunu her zaman yapin.Bunu her zaman yapin.Bunu her zaman yapin.Bunu her zaman yapin.Bunu her zaman yapin.

Bunu hiç bir zaman yapmayin.Bunu hiç bir zaman yapmayin.Bunu hiç bir zaman yapmayin.Bunu hiç bir zaman yapmayin.Bunu hiç bir zaman yapmayin.

     UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI

Elektri¤i do¤ru flekildeElektri¤i do¤ru flekildeElektri¤i do¤ru flekildeElektri¤i do¤ru flekildeElektri¤i do¤ru flekilde
ba¤layin.ba¤layin.ba¤layin.ba¤layin.ba¤layin.

� Aks› takdirde afl›r› ›s›nmadan
dolay› elektrik çarpmas› veya
yang›na yol açabilir.

Elektri¤i açarak veyaElektri¤i açarak veyaElektri¤i açarak veyaElektri¤i açarak veyaElektri¤i açarak veya
kapatarak üniteyikapatarak üniteyikapatarak üniteyikapatarak üniteyikapatarak üniteyi
çalifltirmayin ve kapatmayin.çalifltirmayin ve kapatmayin.çalifltirmayin ve kapatmayin.çalifltirmayin ve kapatmayin.çalifltirmayin ve kapatmayin.

� Is›nmadan dolay› elektrik
çarpmas› veya yang›na yol
açabilir.

Standartlara uymayan bir güçStandartlara uymayan bir güçStandartlara uymayan bir güçStandartlara uymayan bir güçStandartlara uymayan bir güç
kablosunu kullanmayin ve güçkablosunu kullanmayin ve güçkablosunu kullanmayin ve güçkablosunu kullanmayin ve güçkablosunu kullanmayin ve güç
kablosuna zarar vermeyin.kablosuna zarar vermeyin.kablosuna zarar vermeyin.kablosuna zarar vermeyin.kablosuna zarar vermeyin.

� Elektrik çarpmas› veya yang›na
yol açabilir.

Güç kablosuna de¤ifliklikGüç kablosuna de¤ifliklikGüç kablosuna de¤ifliklikGüç kablosuna de¤ifliklikGüç kablosuna de¤ifliklik
yapmayin ve fiflini baflkayapmayin ve fiflini baflkayapmayin ve fiflini baflkayapmayin ve fiflini baflkayapmayin ve fiflini baflka
eflyalar ile birlikte kullanmayin.eflyalar ile birlikte kullanmayin.eflyalar ile birlikte kullanmayin.eflyalar ile birlikte kullanmayin.eflyalar ile birlikte kullanmayin.

� Is›nmadan dolay› elektrik
çarpmas› veya yang›na yol
açabilir.

Islak elle veya nemli birIslak elle veya nemli birIslak elle veya nemli birIslak elle veya nemli birIslak elle veya nemli bir
ortamda çalifltirmayin.ortamda çalifltirmayin.ortamda çalifltirmayin.ortamda çalifltirmayin.ortamda çalifltirmayin.

� Elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Hava akiflini do¤rudanHava akiflini do¤rudanHava akiflini do¤rudanHava akiflini do¤rudanHava akiflini do¤rudan
odadaki insanlarodadaki insanlarodadaki insanlarodadaki insanlarodadaki insanlar
üzerine yönlendirmeyin.üzerine yönlendirmeyin.üzerine yönlendirmeyin.üzerine yönlendirmeyin.üzerine yönlendirmeyin.

� Sa¤l›¤›n›z için zararl› olabilir.

Her zaman do¤ru veHer zaman do¤ru veHer zaman do¤ru veHer zaman do¤ru veHer zaman do¤ru ve
etkin topraklamayietkin topraklamayietkin topraklamayietkin topraklamayietkin topraklamayi
sa¤layin.sa¤layin.sa¤layin.sa¤layin.sa¤layin.

� Topraklama yoksa elektrik
çarpmas›na yol açabilir.

Suyun elektrikliSuyun elektrikliSuyun elektrikliSuyun elektrikliSuyun elektrikli
parçalara akmasina izinparçalara akmasina izinparçalara akmasina izinparçalara akmasina izinparçalara akmasina izin
vermeyin.vermeyin.vermeyin.vermeyin.vermeyin.

� Makinenin bozulmas›na veya
elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Her zaman bir sigortaHer zaman bir sigortaHer zaman bir sigortaHer zaman bir sigortaHer zaman bir sigorta
ve ayri bir elektrikve ayri bir elektrikve ayri bir elektrikve ayri bir elektrikve ayri bir elektrik
devresi monte edin.devresi monte edin.devresi monte edin.devresi monte edin.devresi monte edin.

� Monte edilmemesi elektrik çarpmas›
veya yang›na yol açabilir.

Tuhaf sesler, kokularTuhaf sesler, kokularTuhaf sesler, kokularTuhaf sesler, kokularTuhaf sesler, kokular
veya duman çikarsa,veya duman çikarsa,veya duman çikarsa,veya duman çikarsa,veya duman çikarsa,
elektri¤i kesin.elektri¤i kesin.elektri¤i kesin.elektri¤i kesin.elektri¤i kesin.

� Elektrik çarpmas› veya yang›na
yol açabilir.

Klimadan çikan suyuKlimadan çikan suyuKlimadan çikan suyuKlimadan çikan suyuKlimadan çikan suyu
içmeyin.içmeyin.içmeyin.içmeyin.içmeyin.

� Zararl› maddeler içerir ve sizi
hasta edebilir.

Ünite çaliflirkenÜnite çaliflirkenÜnite çaliflirkenÜnite çaliflirkenÜnite çaliflirken
makineyi açmayin.makineyi açmayin.makineyi açmayin.makineyi açmayin.makineyi açmayin.

� Elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Silahlar uzak birSilahlar uzak birSilahlar uzak birSilahlar uzak birSilahlar uzak bir
yerde saklansin.yerde saklansin.yerde saklansin.yerde saklansin.yerde saklansin.

� Yang›na yol açabilir.

Güç kablosunu isitmaGüç kablosunu isitmaGüç kablosunu isitmaGüç kablosunu isitmaGüç kablosunu isitma
birimlerinden uzakbirimlerinden uzakbirimlerinden uzakbirimlerinden uzakbirimlerinden uzak
tutun.tutun.tutun.tutun.tutun.

� Elektrik çarpmas› ve yang›na yol
açabilir.

Güç kablosunu yanici gaz veyaGüç kablosunu yanici gaz veyaGüç kablosunu yanici gaz veyaGüç kablosunu yanici gaz veyaGüç kablosunu yanici gaz veya
benzin, beyaz gaz, tiner gibi yanicibenzin, beyaz gaz, tiner gibi yanicibenzin, beyaz gaz, tiner gibi yanicibenzin, beyaz gaz, tiner gibi yanicibenzin, beyaz gaz, tiner gibi yanici
maddelerin yakininda bulundurmayin.maddelerin yakininda bulundurmayin.maddelerin yakininda bulundurmayin.maddelerin yakininda bulundurmayin.maddelerin yakininda bulundurmayin.

� Patlama veya yang›na yol
açabilir.

Baflka bir aletten gaz sizintisi meydanaBaflka bir aletten gaz sizintisi meydanaBaflka bir aletten gaz sizintisi meydanaBaflka bir aletten gaz sizintisi meydanaBaflka bir aletten gaz sizintisi meydana
gelmiflse klimayi çalifltirmadan öncegelmiflse klimayi çalifltirmadan öncegelmiflse klimayi çalifltirmadan öncegelmiflse klimayi çalifltirmadan öncegelmiflse klimayi çalifltirmadan önce
odayi havalandirin.odayi havalandirin.odayi havalandirin.odayi havalandirin.odayi havalandirin.

� Patlama, yang›n ve yan›klara yol açabilir.

Üniteyi parçalamayin ve üzerindeÜniteyi parçalamayin ve üzerindeÜniteyi parçalamayin ve üzerindeÜniteyi parçalamayin ve üzerindeÜniteyi parçalamayin ve üzerinde
de¤ifliklik yapmayin.de¤ifliklik yapmayin.de¤ifliklik yapmayin.de¤ifliklik yapmayin.de¤ifliklik yapmayin.

� Makine bozulabilir veya elektrik çarpmas›na yol
açabilir.
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     D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT

Hava filtresi ç›kar›lacaksa,Hava filtresi ç›kar›lacaksa,Hava filtresi ç›kar›lacaksa,Hava filtresi ç›kar›lacaksa,Hava filtresi ç›kar›lacaksa,
ünitenin metal parçalar›naünitenin metal parçalar›naünitenin metal parçalar›naünitenin metal parçalar›naünitenin metal parçalar›na
dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.

� Yaralara yol açabilir.

Klimay› su ileKlimay› su ileKlimay› su ileKlimay› su ileKlimay› su ile
temizlemeyin.temizlemeyin.temizlemeyin.temizlemeyin.temizlemeyin.

� Su üniteye girip izolasyona zarar
verebilir. Elektrik çarpmas›na yol
açabilir.

Bir soba vb. alet ile birlikteBir soba vb. alet ile birlikteBir soba vb. alet ile birlikteBir soba vb. alet ile birlikteBir soba vb. alet ile birlikte
kullan›ld›¤›nda, odan›n iyicekullan›ld›¤›nda, odan›n iyicekullan›ld›¤›nda, odan›n iyicekullan›ld›¤›nda, odan›n iyicekullan›ld›¤›nda, odan›n iyice
havalanmas›n› sa¤lay›n.havalanmas›n› sa¤lay›n.havalanmas›n› sa¤lay›n.havalanmas›n› sa¤lay›n.havalanmas›n› sa¤lay›n.

� Oksijen azalmas› meydana
gelebilir.

Ünite temizlenecekse,Ünite temizlenecekse,Ünite temizlenecekse,Ünite temizlenecekse,Ünite temizlenecekse,
önce kapat›n veönce kapat›n veönce kapat›n veönce kapat›n veönce kapat›n ve
sigortay› kapat›n.sigortay› kapat›n.sigortay› kapat›n.sigortay› kapat›n.sigortay› kapat›n.

� Elektrik aç›kken üniteyi
temizlemeyin çünkü yang›n,
elektrik çarpmas› veya
yaralanmaya yol açabilir.

Evcil hayvanlar› veya bitkileriEvcil hayvanlar› veya bitkileriEvcil hayvanlar› veya bitkileriEvcil hayvanlar› veya bitkileriEvcil hayvanlar› veya bitkileri
do¤rudan hava ak›fl›na maruzdo¤rudan hava ak›fl›na maruzdo¤rudan hava ak›fl›na maruzdo¤rudan hava ak›fl›na maruzdo¤rudan hava ak›fl›na maruz
kalacak flekilde yerlefltirmeyin.kalacak flekilde yerlefltirmeyin.kalacak flekilde yerlefltirmeyin.kalacak flekilde yerlefltirmeyin.kalacak flekilde yerlefltirmeyin.

� Evcil hayvan›n›za ve bitkinize
zarar verebilir.

Özel amaçlar içinÖzel amaçlar içinÖzel amaçlar içinÖzel amaçlar içinÖzel amaçlar için
kullanmay›n.kullanmay›n.kullanmay›n.kullanmay›n.kullanmay›n.

� Hassas cihazlar, g›da, evcil
hayvanlar›, bitkileri ve sanat
eserleri korumak için kullanmay›n.
Kalite vb. özelliklerin bozulmas›na
yol açabilir.

Bir f›rt›na veya kas›rgaBir f›rt›na veya kas›rgaBir f›rt›na veya kas›rgaBir f›rt›na veya kas›rgaBir f›rt›na veya kas›rga
s›ras›nda çal›flmas›n› durduruns›ras›nda çal›flmas›n› durduruns›ras›nda çal›flmas›n› durduruns›ras›nda çal›flmas›n› durduruns›ras›nda çal›flmas›n› durdurun
ve pencereyi kapat›n.ve pencereyi kapat›n.ve pencereyi kapat›n.ve pencereyi kapat›n.ve pencereyi kapat›n.

� Pencereler aç›kken klimay›
çal›flt›rmak odan›n ve içindeki
eflyalar›n ›slanmas›na yol
açabilir.

Havan›n girifl ve ç›k›fl yapt›¤›Havan›n girifl ve ç›k›fl yapt›¤›Havan›n girifl ve ç›k›fl yapt›¤›Havan›n girifl ve ç›k›fl yapt›¤›Havan›n girifl ve ç›k›fl yapt›¤›
bölmelerin çevresine veya içinebölmelerin çevresine veya içinebölmelerin çevresine veya içinebölmelerin çevresine veya içinebölmelerin çevresine veya içine
engel olacak fleyleri koymay›n.engel olacak fleyleri koymay›n.engel olacak fleyleri koymay›n.engel olacak fleyleri koymay›n.engel olacak fleyleri koymay›n.

� Makinenin bozulmas›na veya
elektrik çarpmas›na yol açabilir.

E¤er ünite uzun süreE¤er ünite uzun süreE¤er ünite uzun süreE¤er ünite uzun süreE¤er ünite uzun süre
kullan›lmayacaksa gücükullan›lmayacaksa gücükullan›lmayacaksa gücükullan›lmayacaksa gücükullan›lmayacaksa gücü
kapat›n.kapat›n.kapat›n.kapat›n.kapat›n.

� Makinenin bozulmas›na veya
yang›na yol açabilir.

Parafin veya tiner gibi güçlü temizleyiciParafin veya tiner gibi güçlü temizleyiciParafin veya tiner gibi güçlü temizleyiciParafin veya tiner gibi güçlü temizleyiciParafin veya tiner gibi güçlü temizleyici
maddeler kullanmay›n. Temizlemekmaddeler kullanmay›n. Temizlemekmaddeler kullanmay›n. Temizlemekmaddeler kullanmay›n. Temizlemekmaddeler kullanmay›n. Temizlemek
için yumuflak bir bez kullan›n.için yumuflak bir bez kullan›n.için yumuflak bir bez kullan›n.için yumuflak bir bez kullan›n.için yumuflak bir bez kullan›n.

� Ürünün renginin solmas› veya
yüzeyin çizilmesi nedeniyle
makinenin görünümü bozulabilir.

D›fl birimin kurulum deste¤ininD›fl birimin kurulum deste¤ininD›fl birimin kurulum deste¤ininD›fl birimin kurulum deste¤ininD›fl birimin kurulum deste¤inin
havaya maruz kald›¤›ndan,havaya maruz kald›¤›ndan,havaya maruz kald›¤›ndan,havaya maruz kald›¤›ndan,havaya maruz kald›¤›ndan,
zarar görmedi¤inden emin olun.zarar görmedi¤inden emin olun.zarar görmedi¤inden emin olun.zarar görmedi¤inden emin olun.zarar görmedi¤inden emin olun.

� Destek zarar görürse, ünitenin
düflmesi yüzünden zarar
görmesi mümkündür.

Filtreleri her zaman sabit birFiltreleri her zaman sabit birFiltreleri her zaman sabit birFiltreleri her zaman sabit birFiltreleri her zaman sabit bir
flekilde yerlefltirin. Filtreyi herflekilde yerlefltirin. Filtreyi herflekilde yerlefltirin. Filtreyi herflekilde yerlefltirin. Filtreyi herflekilde yerlefltirin. Filtreyi her
iki haftada bir temizleyin.iki haftada bir temizleyin.iki haftada bir temizleyin.iki haftada bir temizleyin.iki haftada bir temizleyin.

� Hava filtresi olmadan çal›flmas›
kliman›n bozulmas›na yol
açabilir.

Güç kablosu üzerineGüç kablosu üzerineGüç kablosu üzerineGüç kablosu üzerineGüç kablosu üzerine
a¤›r nesneleri koymay›na¤›r nesneleri koymay›na¤›r nesneleri koymay›na¤›r nesneleri koymay›na¤›r nesneleri koymay›n
ve kablonunve kablonunve kablonunve kablonunve kablonun
s›k›flt›r›lmamas›na dikkats›k›flt›r›lmamas›na dikkats›k›flt›r›lmamas›na dikkats›k›flt›r›lmamas›na dikkats›k›flt›r›lmamas›na dikkat
edin.edin.edin.edin.edin.

� Yang›n ve elektrik çarpmas›
tehlikesi vard›r.

Kutudan ç›kar›rken veKutudan ç›kar›rken veKutudan ç›kar›rken veKutudan ç›kar›rken veKutudan ç›kar›rken ve
kurarken dikkat edin.kurarken dikkat edin.kurarken dikkat edin.kurarken dikkat edin.kurarken dikkat edin.
Keskin kenarlarKeskin kenarlarKeskin kenarlarKeskin kenarlarKeskin kenarlar
yaralanmaya yolyaralanmaya yolyaralanmaya yolyaralanmaya yolyaralanmaya yol
açabilir.açabilir.açabilir.açabilir.açabilir.

Üniteye su girerse,Üniteye su girerse,Üniteye su girerse,Üniteye su girerse,Üniteye su girerse,
makineyi kapat›p güçmakineyi kapat›p güçmakineyi kapat›p güçmakineyi kapat›p güçmakineyi kapat›p güç
fiflini çekerek yetkili birfiflini çekerek yetkili birfiflini çekerek yetkili birfiflini çekerek yetkili birfiflini çekerek yetkili bir
servis teknisyeniservis teknisyeniservis teknisyeniservis teknisyeniservis teknisyeni
ça¤›r›n.ça¤›r›n.ça¤›r›n.ça¤›r›n.ça¤›r›n.
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PARÇA ‹S‹MLER‹PARÇA ‹S‹MLER‹PARÇA ‹S‹MLER‹PARÇA ‹S‹MLER‹PARÇA ‹S‹MLER‹

‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE

GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:

NOT:
‹ç ünite üzerindeki gösterge paneli afla¤›daki
örneklerden birine benzeyecektir:

DIfi ÜN‹TEDIfi ÜN‹TEDIfi ÜN‹TEDIfi ÜN‹TEDIfi ÜN‹TE

‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE
1 Ön panel çerçevesi
2 Ön Panel
3 Hava filtresi
4 Yatay hava ak›fl ›zgaras›
5 Dikey hava ak›fl ›zgaras›
6 Oda s›cakl›¤› alg›lay›c›s›
7 Gösterge paneli
8 Enfraruj sinyal al›c›s›
9 Uzaktan kumanda
Ä Dren hortumu, so¤utucu ba¤lant› borusu
Å Ba¤lant› kablosu
Ç Durdurma valf›

GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:GÖSTERGE PANEL‹:
ÇALIfiMA göstergesi:ÇALIfiMA göstergesi:ÇALIfiMA göstergesi:ÇALIfiMA göstergesi:ÇALIfiMA göstergesi:
Güç aç›ld›ktan sonra bu ›fl›k her saniyede bir kere
yan›p söner ve kliman›n çal›fl›r halde oldu¤unu
gösterir.
ZAMANLAYICI göstergesi:ZAMANLAYICI göstergesi:ZAMANLAYICI göstergesi:ZAMANLAYICI göstergesi:ZAMANLAYICI göstergesi:
ZAMANLAYICI, AÇIK olarak ayarlanm›flken bu ›fl›k
yanar.
BUZ-ER‹T. göstergesi BUZ-ER‹T. göstergesi BUZ-ER‹T. göstergesi BUZ-ER‹T. göstergesi BUZ-ER‹T. göstergesi (Sadece so¤¤¤¤¤utma ve ısıtma

modelleri için):
D›fl ünite ›s›tma ifllemi yaparken buz tutarsa, klima
otomatik olarak buz eritmeye bafllar.
Bu durumda, BUZ-ER‹T. ›fl›¤› yanar.
OTOMAT‹K gösterge:OTOMAT‹K gösterge:OTOMAT‹K gösterge:OTOMAT‹K gösterge:OTOMAT‹K gösterge:
Klima OTOMAT‹K çal›fl›rken bu gösterge yan›p
söner.
EKON göstergesi:EKON göstergesi:EKON göstergesi:EKON göstergesi:EKON göstergesi:
Klima EKONOM‹K modda çal›fl›rken bu gösterge
yan›p söner.

Not:
Bu k›lavuzdaki resimler sadece anlat›m amaçl›
olarak yer almaktad›r. Bunlar sat›n ald›¤›n›z
klimadan biraz farkl› olabilir. Mevcut flekil
öncelikli olacakt›r.

TIMER OPERATION

PRE-DEF

OPERATION TIMER

PRE-DEF

AUTO 

ECON

Enfraruj sinyal al›c›s›

Enfraruj sinyal al›c›s›

3

10

11

12

874 5 6

9

2 1Hava girifli

Hava ç›k›fl›

Hava girifli

Hava ç›k›fl›
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Kumanday› bulamad›¤›n›z veya kumandan›n pillerinin bitti¤i durumlarda el ile kullan›m çal›flmas› geçici
olarak kullan›labilir.

ÇALIfiMA SICAKLI⁄IÇALIfiMA SICAKLI⁄IÇALIfiMA SICAKLI⁄IÇALIfiMA SICAKLI⁄IÇALIfiMA SICAKLI⁄I

So¤utma kullan›m› Is›tma kullan›m› Kurutma kullan›m›

Oda s›cakl›¤› 17°C ~ 32°C 0°C ~ 30°C 17°C ~ 32°C

D›flar›daki s›cakl›k 18°C ~ 43°C –7°C ~ 24°C 11°C ~ 43°C
(-5°C  43°C: Düflük s›cakl›k so¤utma
sistemiyle donat›lm›fl modeller için)

D‹KKAT:D‹KKAT:D‹KKAT:D‹KKAT:D‹KKAT:
1. Klima yukar›da belirtilen durumlar›n d›fl›nda kullan›l›rsa, baz› koruma özellikleri aç›labilir ve ünitenin

ola¤an d›fl› flekilde çal›flmas›na neden olabilir.
2. Hava ba¤›l nem  oran› %80’den daha az olmal›. Klima bu orandan daha yüksek bir durumda

çal›fl›rsa, kliman›n yüzeyi terleme yapabilir. Lütfen dikey hava ak›fl kanad›n› maksimum aç›s›na (yere
dikey olarak) ayarlay›n ve fan ayar›n› YÜKSEK olarak ayarlay›n.

3. En verimli performansa bu çal›flma flartlar›nda ulafl›labilecektir.

Mod
S›cakl›k

ELLE KULLANIMELLE KULLANIMELLE KULLANIMELLE KULLANIMELLE KULLANIM

1 Ön paneli t›k sesi verecek sabit bir konuma gelene
kadar aç›p kald›r›n.

2 OTOMAT‹K gösterge yanana kadar dü¤meye artarda
bas›n; ünite zorla OTOMAT‹K modda çal›flacak
(varsay›lan derece 24ºC’dir).

3 Paneli sabit bir flekilde orijinal konumuna gelene kadar
kapat›n.

D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT:
� El ile kumanda dü¤mesine bast›ktan sonra, çal›flma

modu/ayar› afla¤›daki seçenekler aras›nda
de¤iflecektir: OTOMAT‹K, SO⁄UTMA, KAPALI.

� ÇALIfiMA göstergesi h›zl› yan›p sönene kadar
(saniyede befl kere) el ile kumanda dü¤mesine bas›n;
ünite flimdi zorla SO⁄UTMA moddunda çal›fl›r
durumundad›r. Bu sadece test amac›yla kullan›l›r.

� ÇALIfiMA göstergesi söndü¤ünde, klima KAPALI’d›r.
� Uzaktan kumandayla  tekrar çal›flmas›n› sa¤lamak için

uzaktan kumanday› do¤rudan kullan›n.

1 Ön paneli t›k sesi verecek sabit bir konuma gelene
kadar aç›p kald›r›n.

2 OTOMAT‹K dü¤mesine bas›n, klima OTOMAT‹K
modda çal›flacakt›r.

3 Paneli sabit bir flekilde orijinal konumuna gelene
kadar kapat›n.

NOT:NOT:NOT:NOT:NOT:

Kontrol panelindeki “SO⁄UTMA” modu sadece test
amaçl› kullan›m içindir.

COOL

AUTO/COOL

AUTO/COOL

AUTO

COOL

AUTO

El ile kontrol dü¤mesi

El ile kontrol dü¤mesi

El ile kontrol dü¤mesi

El ile kontrol dü¤mesi

(a16000Btu/saat Modeller için)

(f16000 ~ 21000 Btu/saat Modeller için)
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HAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMAKHAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMAKHAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMAKHAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMAKHAVA AKIfi YÖNÜNÜ AYARLAMAK

� Hava ak›fl yönünü do¤ru flekilde ayarlay›n aksi takdirde makine
rahats›zl›k verebilir veya oda s›cakl›¤›nda düzensizli¤e neden olabilir.

� Uzaktan kumanday› kullanarak yatay kanad› ayarlay›n.
� Dikey kanad› elle ayarlay›n.
Dikey Hava Akifl Yönünü Ayarlamak (yukari – afla¤i)Dikey Hava Akifl Yönünü Ayarlamak (yukari – afla¤i)Dikey Hava Akifl Yönünü Ayarlamak (yukari – afla¤i)Dikey Hava Akifl Yönünü Ayarlamak (yukari – afla¤i)Dikey Hava Akifl Yönünü Ayarlamak (yukari – afla¤i)
Klima dikey hava ak›fl yönünü çal›flma moduna göre otomatik olarak
de¤ifltirir.
Dikey hava akifl yönünü ayarlamak içinDikey hava akifl yönünü ayarlamak içinDikey hava akifl yönünü ayarlamak içinDikey hava akifl yönünü ayarlamak içinDikey hava akifl yönünü ayarlamak için
Bu ifllemi ünite çal›fl›rken yap›n.
Uzaktan kumanda üzerindeki HAVA YÖNÜ dü¤mesine artarda
basarak kanad› istenilen yöne ayarlay›n.
� Dikey hava ak›fl yönünü istenilen yöne ayarlamak için:
� Sonraki ifllemlerde, dikey hava ak›fl›, HAVA YÖNÜ dü¤mesine

basarak kanad› ayarlad›¤›n›z yöne otomatik olarak ayarlan›r.
Yatay hava akifl yönünü (sa¤-sol) ayarlamak içinYatay hava akifl yönünü (sa¤-sol) ayarlamak içinYatay hava akifl yönünü (sa¤-sol) ayarlamak içinYatay hava akifl yönünü (sa¤-sol) ayarlamak içinYatay hava akifl yönünü (sa¤-sol) ayarlamak için
Dikey kanad›n sa¤›nda veya solunda bulunan ayar çubu¤unu
kullanarak dikey kanad› ayarlay›n (Modele göre de¤iflir).
Parmaklar›n›z›n fana veya yatay kanada tak›lmamas›na dikkat ederken
dikey kanatlara zarar vermemeye dikkat edin. Klima çal›fl›rken ve yatay
kanat belli bir konumdayken, kanad›n solunda (veya modeliniz farkl›
ise, sa¤›nda) bulunan ayar çubu¤unu hareket ettirerek istenilen
konuma getirin.
Dikey Hava Akifl Yönünün Otomatik Olarak Hareketini AyarlamakDikey Hava Akifl Yönünün Otomatik Olarak Hareketini AyarlamakDikey Hava Akifl Yönünün Otomatik Olarak Hareketini AyarlamakDikey Hava Akifl Yönünün Otomatik Olarak Hareketini AyarlamakDikey Hava Akifl Yönünün Otomatik Olarak Hareketini Ayarlamak
(yukari – afla¤i)(yukari – afla¤i)(yukari – afla¤i)(yukari – afla¤i)(yukari – afla¤i)
Bu ifllemi klima çal›fl›rken yap›n.
� Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ÇEV‹RME dü¤mesine bas›n.

Bu ifllemi durdurmak için ÇEV‹RME dü¤mesine tekrar bas›n.
� Kanad› istenilen konumda kilitlemek için HAVA YÖNÜ dü¤mesine bas›n.

 D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT

� Klima çal›flm›yorsa (ZAMANLAYICI AÇIK olarak ayarlanm›flsa
bile), HAVA YÖNÜ ve ÇEV‹RME dü¤meleri çevrim d›fl›
kalacakt›r.

� So¤utma ve kurutma modunda, hava ak›m yönü afla¤› olarak
ayarlanm›fl olarak klimay› uzun süre çal›flt›rmay›n. Aksi takdirde,
yatay kanad›n üzerinde terleme oluflabilir ve dolay›s›yla nem
afla¤›daki yere veya eflyalara damlayabilir.

� Yatay kanad› elle hareket ettirmeyin. Her zaman HAVA YÖNÜ
veya ÇEV‹RME dü¤mesini kullan›n. Bu kanad› elle hareket
ettirirseniz çal›flma s›ras›nda ar›za yapabilir. Kanat ar›za yaparsa,
klimay› kapat›p tekrar aç›n.

� Klima kapand›ktan hemen sonra aç›l›rsa, yatay kanat yaklafl›k
10 saniye içinde hareket etmeyebilir.

� Yatay kanad›n aç›s› fazla dik olarak ayarlanmamal›, aksi takdirde
k›s›tl› hava ak›fl alan›ndan dolay› SO⁄UTMA veya ISITMA’n›n
verimlili¤i azalabilir.

� Yatay kanat kap›l› konumdayken üniteyi çal›flt›rmay›n.
� Klima elektri¤e ba¤land›¤›nda (ilk aç›ld›¤›nda), yatay kanat 10

saniye süren bir ses verebilir.

Ayar çubu¤u
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KL‹MANIN ÇALIfiMA fiEKL‹KL‹MANIN ÇALIfiMA fiEKL‹KL‹MANIN ÇALIfiMA fiEKL‹KL‹MANIN ÇALIfiMA fiEKL‹KL‹MANIN ÇALIfiMA fiEKL‹

OTOMAT‹K ÇALIfiMAOTOMAT‹K ÇALIfiMAOTOMAT‹K ÇALIfiMAOTOMAT‹K ÇALIfiMAOTOMAT‹K ÇALIfiMA
� Klimay› OTOMAT‹K moda ayarlad›¤›n›zda,

ayarlad›¤›n›z s›cakl›¤a ve oda s›cakl›¤a göre otomatik
olarak so¤utma, ›s›tma (sadece so¤utma/›s›tma
modellerde) veya sadece fan modunda çal›flacak.

� Oda s›cakl›¤›, klima taraf›ndan ayarlad›¤›n›z s›cakl›¤a göre
otomatik olarak ayarlanacakt›r.

� OTOMAT‹K mod sizi rahats›z ediyorsa, istedi¤iniz ayarlar›
elle seçebilirsiniz.

EKONOM‹K ÇALIfiMAEKONOM‹K ÇALIfiMAEKONOM‹K ÇALIfiMAEKONOM‹K ÇALIfiMAEKONOM‹K ÇALIfiMA
So¤utma, ›s›tma (so¤utma/›s›tma modellerde) ve
OTOMAT‹K olarak çal›fl›rken, klima afla¤›daki ifllemi
yapacakt›r: Fan h›z› otomatik olarak de¤ifltirilecektir.Çal›flma
yo¤unlu¤unun en aza indirgenmeye amaçland›¤› “düflük
tempo bölgesi”nde, fazla so¤umay› engellemek için 1 saat
çal›flt›ktan sonra s›cakl›k 1 derece yükseltilir ve 2 saat
çal›flt›ktan sonra 2 derece yükseltilir. Böylece oda s›cakl›¤›
afl›r› çal›flma engeli ile ayarlanm›fl s›cakl›k aras›nda
düzenlenir. (Bu, d›fl s›cakl›¤a ba¤l›d›r.)

KURUTMA ÇALIfiMASIKURUTMA ÇALIfiMASIKURUTMA ÇALIfiMASIKURUTMA ÇALIfiMASIKURUTMA ÇALIfiMASI
� Kurutma modunda, kurutma ifllemi, ayarlanm›fl s›cakl›k ile

mevcut oda s›cakl›¤› aras›ndaki farka ba¤l› olarak
seçilecektir.

� Nemi giderme s›ras›nda so¤utma sistemini çal›flt›r›p
kapatarak veya sadece fan› seçerek s›cakl›k ayarlanabilir.
Fan›n h›z göstergesi OTOMAT‹K’i gösterecek ve düflük h›z
seçilecektir.

düflük tempo bölgesi

ça
l›fl

m
a 

ba
fll

an
g›

c›

1 saat S›cakl›¤› ayarlama

EKONOM‹K Çal›flma

2 saat

Oda s›cakl›¤›

So¤utma Sadece fan So¤utma Sadece fan So¤utma

Zaman

Ayarlanm›fl s›cakl›k

KURUTMA çal›flmas›

En verimli kullan›m için afla¤›daki maddelere dikkat edin:
� Hava ak›fl yönünü do¤rudan, insanlar›n üzerine yönelmifl olmayacak flekilde ayarlay›n.
� S›cakl›¤› en iyi konfor seviyesine ulaflacak flekilde ayarlay›n. Üniteyi afl›r› s›cakl›k seviyelerine

ayarlamay›n.
� SO⁄UTMA ve ISITMA modlar›nda kap›lar› ve pencereleri kapat›n; aksi takdirde verimlilik azalabilir.
� Klimay› açmak istedi¤iniz zaman› seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ZAMANLAYICI AÇ

dü¤mesini kullan›n.
� Her hangi bir nesneyi hava girifli veya ç›k›fl›n›n yak›n›nda koymay›n, aksi takdirde kliman›n

verimlili¤i azalabilir ve klima kapanabilir.
� Periyodik olarak hava filtresini temizleyin, aksi takdirde so¤utma ve ›s›tma verimlili¤i azalabilir.
� Yatay kanat kapal› konumdayken üniteyi çal›flt›rmay›n.

EN VER‹ML‹ KULLANIMEN VER‹ML‹ KULLANIMEN VER‹ML‹ KULLANIMEN VER‹ML‹ KULLANIMEN VER‹ML‹ KULLANIM

1°C
2°C
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BAKIMBAKIMBAKIMBAKIMBAKIM

 UYARI
Temizlemeden önce klima kapat›lmal› ve elektrik
ba¤lant›s› kesilmeli.

‹ç üniteyi ve uzaktan kumandayi temizlemek‹ç üniteyi ve uzaktan kumandayi temizlemek‹ç üniteyi ve uzaktan kumandayi temizlemek‹ç üniteyi ve uzaktan kumandayi temizlemek‹ç üniteyi ve uzaktan kumandayi temizlemek

 D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT
� ‹ç üniteyi ve uzaktan kumanday› silerken kuru bir bez

kullan›n.
� ‹ç ünite çok kirli ise hafiften so¤uk suyla ›slanm›fl  bir

bez kullan›labilir.
� ‹ç ünitenin ön paneli ç›kar›labilir ve suyla temizlenebilir.

Sonra kuru bir bez ile silin.
� Üniteyi temizlemek için kimyasal madde içeren bir bez

veya f›rça kullanmay›n.
� Benzin, tiner, parlat›c› toz veya baflka çözücüleri

kullanmay›n. Bunlar plastik yüzeyinde çatlak oluflmas›
veya biçim bozulmas›na neden olabilir.

Hava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesi
T›kanm›fl bir hava filtresi, bu ünitenin so¤utma verimlili¤ini
düflürür. Lütfen filtreyi her iki haftada bir temizleyin.
1. ‹ç ünitenin ön panelini t›k sesi verecek sabit bir konumda

durana kadar aç›p kald›r›n.
2. Hava filtresinin sap›n› tutarak filtre yuvas›ndan ç›kar›p

hafifçe kald›r›n, sonra afla¤› çekin.
3. HAVA F‹LTRES‹N‹ iç üniteden ç›kar›n.

� HAVA F‹LTRES‹N‹ iki haftada bir temizleyin.
� HAVA F‹LTRES‹N‹ elektrik süpürge veya suyla

temizleyin, sonra serin bir yerde kurumaya b›rak›n.

Hava Filtresi Sapi
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4. Hava temizleyici filtreyi destek çerçevesinde ç›kar›n
(Hava temizleyici filtrenin tak›lmas› ve ç›kar›lmas›
modellere göre de¤iflir; solda iflaretlenen resimlere
bak›n.).
� Hava temizleyici filtreyi en az ayda bir kere temizleyin

ve her 4-5 ayda bir de¤ifltirin.
� Elektrik süpürgesiyle temizleyin, sonra serin bir yerde

kurutun.

BAKIMBAKIMBAKIMBAKIMBAKIM

Hava temizleyici filtre

Hava temizleyici
filtre

5. Hava temizleyici filtreyi yerine tak›n.
6. Sol ve sa¤ kenarlar›n do¤ru hizaya geldi¤ine dikkat

ederken hava filtresinin üst k›sm›n› üniteye yerlefltirerek
filtreyi yerine koyun.

BakimBakimBakimBakimBakim
Ünite uzun bir süre için çal›flmayacaksa, afla¤›daki
ifllemleri yap›n:
(1) Ünitenin içini kurutmak için fan› yaklafl›k 12 saat

çal›flt›r›n.
(2) Klimay› kapat›n ve elektrik kablosunu çekin.

Uzaktan kumandadan pilleri ç›kar›n.
(3) D›fl ünite periyodik bak›m ve temizlik gerektirir.

Bunu kendiniz yapmaya çal›flmay›n.
Bayiinizi veya servisinizi ça¤›r›n.

Çalifltirmadan önce yapilacak kontrollerÇalifltirmadan önce yapilacak kontrollerÇalifltirmadan önce yapilacak kontrollerÇalifltirmadan önce yapilacak kontrollerÇalifltirmadan önce yapilacak kontroller
� Elektrik kablolar›n›n kopuk veya kesik olmad›¤›n› kontrol

edin.
� Hava filtresinin tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
� Klima uzun süre kullan›lmam›flsa, hava girifli ve ç›k›fl›n›n

engellenmifl olup olmad›¤›n› kontrol edin.

D‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKATD‹KKAT

� Filtreyi ç›kar›rken ünitenin metal parçalar›na
dokunmay›n. Keskin metal kenarlar ile çal›fl›rken
yaralanabilirsiniz.

� Kliman›n içini temizlemek için su kullanmay›n.
Suya maruz kalmas› izolasyona zarar verebilir; bu da
elektrik çarpmas›na neden olabilmektedir.

� Üniteyi temizlerken, önce kliman›n kapand›¤›na ve
sigortan›n kapat›ld›¤›na emin olun.
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KULLANIM TAVS‹YELER‹KULLANIM TAVS‹YELER‹KULLANIM TAVS‹YELER‹KULLANIM TAVS‹YELER‹KULLANIM TAVS‹YELER‹

Normal çal›flma s›ras›nda afla¤›daki olaylar meydana gelebilir.
1. Klimanin korunmasi.

Kompresörün korumas›
� Kompresör durduktan sonra 3 dakika içinde tekrar çal›flt›r›lmamal›.

So¤uk hava üflememe (Sadece so¤utma ve ›s›tma modelleri)
� ISITMA modundayken, iç ünitenin ›s› dönüfltürücüsü afla¤›daki üç durumdan birinde iken ve

ayarlanm›fl s›cakl›¤a ulafl›lmam›flken, bu ünite so¤uk havay› üflememek için tasarlanm›flt›r.
A) Is›tma yeni bafllam›flken.
B) Buz eritme s›ras›nda.
C) Düflük s›cakl›kta ›s›tmada.

� Buz eritme s›ras›nda (Sadece so¤utma ve ›s›tma modelleri için) iç veya d›fl fan durur.
Buz eritme (Sadece so¤utma ve ›s›tma modelleri)

� D›fl s›cakl›k az ve nem oran› yüksek iken ›s›tma devrinde d›fl ünitede buzlanma oluflabilir; bu da
kliman›n düflük ›s›tma verimlili¤ine neden olabilir.

� Bu durumda klima ›s›tmay› durduracak ve otomatik olarak buz eritmeye bafllayacakt›r.
� D›flar›daki s›cakl›k ve d›fl ünitenin üzerinde oluflan buzlanmaya göre, buzu eritmek için gereken

zaman 4 ile 10 dakika olabilir.

2. Difl üniteden çikan beyaz bu¤uDifl üniteden çikan beyaz bu¤uDifl üniteden çikan beyaz bu¤uDifl üniteden çikan beyaz bu¤uDifl üniteden çikan beyaz bu¤u
� ‹ç ortamdaki ba¤›l nem oran› yüksek ise ve SO⁄UTMA modunda hava girifli ile hava ç›k›fl›

aras›ndaki s›cakl›k fark› büyük oldu¤undan dolay› beyaz bu¤u ç›kabilir.
� Buz eritme yapt›ktan sonra klima ISITMA modunda tekrar bafllad›¤›nda buz eritme iflleminden oluflturulan

nemden dolay› beyaz bu¤u ç›kabilir.

3. Klimanin düflük ses seviyesiKlimanin düflük ses seviyesiKlimanin düflük ses seviyesiKlimanin düflük ses seviyesiKlimanin düflük ses seviyesi
� Kompresör çal›fl›rken veya biraz önce durmuflsa alçak bir t›slama duyabilirsiniz.

Bu ses içindeki so¤utucunun akmas› veya durmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
� Kompresör çal›fl›rken veya biraz önce durmuflsa alçak bir g›c›rdama da duyabilirsiniz. Bu,

s›cakl›k de¤iflti¤inde ünitenin içinden bulunan plastik parçalar›n ›s›dan dolay› genifllemesinden ve
so¤udu¤unda büzülmesinden dolay› olmaktad›r.

� Klima ilk aç›ld›¤›nda kanad›n orijinal konumuna dönmesinden dolay› bir ses duyulabilir.

4. ‹ç üniteden toz çikmasi.‹ç üniteden toz çikmasi.‹ç üniteden toz çikmasi.‹ç üniteden toz çikmasi.‹ç üniteden toz çikmasi.
Klima uzun süre kullan›lmam›flsa veya ilk defa aç›lm›flsa bu normal bir olayd›r.

5. Difl üniteden çikan tuhaf bir kokuDifl üniteden çikan tuhaf bir kokuDifl üniteden çikan tuhaf bir kokuDifl üniteden çikan tuhaf bir kokuDifl üniteden çikan tuhaf bir koku
‹nflaat malzemelerinden s›zan, mobilyalardan kaynaklanan veya dumandan gelen kokular›n iç
üniteden geçip tekrar odaya verilmesinden dolay› meydana gelmektedir.

6. Klima, SO⁄UTMA veya ISITMA modundan (Sadece so¤utma ve isitma modellerinde) sadeceKlima, SO⁄UTMA veya ISITMA modundan (Sadece so¤utma ve isitma modellerinde) sadeceKlima, SO⁄UTMA veya ISITMA modundan (Sadece so¤utma ve isitma modellerinde) sadeceKlima, SO⁄UTMA veya ISITMA modundan (Sadece so¤utma ve isitma modellerinde) sadeceKlima, SO⁄UTMA veya ISITMA modundan (Sadece so¤utma ve isitma modellerinde) sadece
VANT‹LATÖR moduna geçer.VANT‹LATÖR moduna geçer.VANT‹LATÖR moduna geçer.VANT‹LATÖR moduna geçer.VANT‹LATÖR moduna geçer.
‹ç s›cakl›k, kliman›n ayarlanm›fl oldu¤u s›cakl›k ayar›na ulaflt›¤›nda, kompresör otomatik olarak durur ve klima
sadece VANT‹LATÖR moduna geçer. SO⁄UTMA modunda iç s›cakl›k yükselirse veya ISITMA modunda
(Sadece so¤utma ve ›s›tma modellerinde) s›cakl›k düflerse, kompresör tekrar bafllayacakt›r.
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7. Ba¤›l nem oran› yüksek iken (%80’den daha yüksek ba¤›l nem oran›) so¤utma s›ras›nda iç
ünitenin üzerinde su damlalar› oluflabilir. Yatay kanad› maksimum hava ç›k›fl konumuna ayarlay›p
YÜKSEK fan h›z›n› seçin.

8. Isitma modu (Sadece so¤utma ve isitma modelleri için)Isitma modu (Sadece so¤utma ve isitma modelleri için)Isitma modu (Sadece so¤utma ve isitma modelleri için)Isitma modu (Sadece so¤utma ve isitma modelleri için)Isitma modu (Sadece so¤utma ve isitma modelleri için)
Is›tma s›ras›nda klima d›fl üniteden ›s› çekerek iç ünite arac›l›¤›yla ›s›y› ulaflt›r›r. D›fl s›cakl›k
düfltü¤ünde, kliman›n çekti¤i ›s› da o oranla azal›r. Ayn› zamanda iç ve d›fl s›cakl›¤› aras›ndaki
büyüyen farktan dolay› kliman›n ›s› yükü de artmaktad›r. Klima istedi¤iniz konforda s›cakl›k
vermezse, ek bir ›s›tma cihaz› kullanman›z› tavsiye ederiz.

9. Otomatik tekrar bafllama özelli¤iOtomatik tekrar bafllama özelli¤iOtomatik tekrar bafllama özelli¤iOtomatik tekrar bafllama özelli¤iOtomatik tekrar bafllama özelli¤i
Çal›flma s›ras›nda elektrik kesilirse, ünite tamamen duracakt›r.
Otomatik tekrar bafllama özelli¤i olmayan ünitelerde elektrik tekrar geldi¤inde iç ünite üzerindeki
ÇALIfiMA göstergesi yan›p sönmeye bafllar. Çal›flmay› tekrar bafllatmak için uzaktan kumanda
üzerinde bulunan AÇ/KAPAT dü¤mesine bas›n. Otomatik tekrar bafllama özelli¤i olan klimalarda,
elektrik tekrar geldi¤inde ünite otomatik olarak önce ayarlanm›fl bütün ayarlar› haf›za özelli¤i
arac›l›¤›yla korunmufl olarak tekrar çal›flmaya bafllar.

10. Y›ld›r›m veya yan›nda bir araç ya da cep telefonu kullan›lmas› bu ünitenin ar›za yapmas›na neden
olabilmektedir.
Ünitenin elektrik ba¤lant›s›n› kesip üniteyi tekrar elektri¤e ba¤lay›n. Çal›flmay› tekrar bafllatmak
için uzaktan kumanda üzerinde bulunan AÇ/KAPAT dü¤mesine bas›n.
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Ar›za tespiti tavsiyeleriAr›za tespiti tavsiyeleriAr›za tespiti tavsiyeleriAr›za tespiti tavsiyeleriAr›za tespiti tavsiyeleri

Ar›zalar ve ÇözümlerAr›zalar ve ÇözümlerAr›zalar ve ÇözümlerAr›zalar ve ÇözümlerAr›zalar ve Çözümler

Afla¤›daki ar›zalardan biri meydana gelirse, klimay› hemen kapat›n. Elektrik ba¤lant›s›n›
kesip en yak›n müflteri hizmet merkezi ile temasa geçin.

ÇALIfiMA göstergesi veya baflka göstergeler h›zl› bir flekilde yan›p
sönmeye bafllarsa (her saniyede 5 kere) ve bu sorun elektrik
ba¤lant›s›n›n kesilip tekrar ba¤lanmas›yla çözülemiyor.

Cam sigorta s›kça atar veya flalter sigorta s›kça devreyi açar.

Yabanc› nesnelerin veya suyun klimaya girmesi.

Uzaktan kumanda çal›flm›yor veya yanl›fl çal›fl›yor.

Baflka ola¤an d›fl› durumlar.

Ar›za

HataHataHataHataHata

Ünite aç›lm›yor.

Sorun düzeltilmemiflse, lütfen yerel bayiiniz veya en yak›n müflteri hizmet merkezi ile temasa geçin.
Ar›zan›n ayr›nt›lar›n› ve ünitenin model numaras›n› bildirmeye dikkat edin.

Notlar:Notlar:Notlar:Notlar:Notlar: Üniteyi kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n.Üniteyi kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n.Üniteyi kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n.Üniteyi kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n.Üniteyi kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n.
Her zaman bir yetkili hizmet sa¤lay›c›s›na dan›fl›n.Her zaman bir yetkili hizmet sa¤lay›c›s›na dan›fl›n.Her zaman bir yetkili hizmet sa¤lay›c›s›na dan›fl›n.Her zaman bir yetkili hizmet sa¤lay›c›s›na dan›fl›n.Her zaman bir yetkili hizmet sa¤lay›c›s›na dan›fl›n.

SebepSebepSebepSebepSebep

Elektrik kesik

Ünitenin fifli çekilmifl olabilir.

Sigorta atm›fl olabilir.

Uzaktan kumandan›n pilleri
bitmifl olabilir.

Zamanlay›c› arac›l›yla
ayarlad›¤›n›z zaman yanl›flt›r.

Uygun olmayan s›cakl›k seçimi.

Hava filtresi t›kanm›fl.

Kap›lar veya pencereler aç›kt›r.

‹ç veya d›fl ünitenin hava girifl veya
ç›k›fl› engellenmifltir.

Kompresörün 3 dakikal›k bekleme
korumas› devreye girmifltir.

Ne yap›lmal›?Ne yap›lmal›?Ne yap›lmal›?Ne yap›lmal›?Ne yap›lmal›?

Elektri¤in tekrar gelmesini
bekleyin.

Fiflin duvara sabit bir flekilde tak›l›
olup olmad›¤›n›  kontrol edin.

Sigortay› de¤ifltirin.

Pili de¤ifltirin.

Bekleyin ya da zamanlay›c›n›n
ayarland›¤› zaman› de¤ifltirin.

S›cakl›¤› do¤ru ayarlay›n. Do¤ru
ayarlar için lütfen “Uzaktan
kumandan›n kullan›m›” bölümüne
bak›n.

Hava filtresini temizleyin.

Kap›lar› veya pencereleri kapat›n.

Önce engelleri kald›r›n, sonra
üniteyi tekrar çal›flt›r›n.

Bekleyin.

Klimadan hava
akarken ünite yeteri
kadar so¤utmuyor
veya ›s›tm›yor
(Sadece so¤utma/
›s›tma
modellerinde)
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