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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.

Description of apparatus:    Split Type Air Conditioner
Model name:

Relevant EU Directives :   
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :      
EN 60335-1      
EN 60335-2-40

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model

SRC Series SRC25ZMX-S

SRC35ZMX-S

SRC50ZMX-S

SCM Series SCM40ZJ-S

SCM45ZJ-S

SCM50ZJ-S1

SCM60ZJ-S1

SCM71ZJ-S1

SCM80ZJ-S1

SCM100ZJ-S1

SCM125ZJ-S1

SCM40ZM-S

SCM45ZM-S

SCM50ZM-S

SCM60ZM-S

SCM71ZM-S

SCM80ZM-S

SCM100ZM-S

SCM125ZM-S

Category Model

SRF Series SRF25ZMX-S

SRF35ZMX-S

SRF50ZMX-S

Authorised Representative in the EU :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

RFB012A009D_Cover.indd   2RFB012A009D_Cover.indd   2 1/17/2020   7:02:48 AM1/17/2020   7:02:48 AM



– 289 –

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Klimas›n› seçti¤iniz için teflekkürler. En iyi ve
en uzun ömürlü performans› elde etmek için, kliman›z› kullanmadan önce lütfen bu
Kullan›m K›lavuzunu okuyun ve talimatlar›na uyun. K›lavuzu okuduktan sonra güvenli bir
yerde saklay›n. Kullan›mla ilgili sorular›n›z oldu¤unda veya herhangi bir aksakl›kla
karfl›laflt›¤›n›zda K›lavuza baflvurun.

Bu klima konutlarda kullan›lmak içindir.

R410A gaz›n› atmosfere boflaltmay›n: R410A, Kyoto Protokolu taraf›ndan Küresel
Is›nma Potensiyeli (Global warming potential - GWP) = 1975 olarak düzenlenmifl bir
flüorlu sera gaz›d›r.

‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler

Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi  olabilir. Bu, Atık Elektrikli ve
Elektronik Ekipmanın (2012/19/EU sayılı Direktifteki  ekliyle WEEE)
genel ev çöpüyle karı tırılmaması gerekti i anlamına gelir. Klimalar, yetkili
yeniden kullanım, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve
belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi
için montajı yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lantı kurun.

Klima ürünüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli
i’nin 2013/56/EU sayılı direktifi 20. maddesi ve II. ek kısmı uyarınca son
kullanıcılara bilgi sa lamaktadır.
Bataryanın ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır. E er
yukarıda gösterilen sembolün altında bir kimyasal madde sembolü
bulunuyorsa, bu bataryanın belirli bir konsantrasyon miktarının üzerinde a
ır metal içermesi anlamına gelir. A a ıdaki gibi gösterilecektir:
Hg:cıva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)
Lütfen bataryalarınızı gerekti i gibi do ru bir  ekilde yerel atık toplama
merkezinize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.

Güvenlik önlemleri ................................. 290
Parçalar›n adlar› ve ifllevleri .................. 294
Uzaktan kumandan›n kullan›m› ............. 296
Uzaktan kumandayla kullan›m hatas› ... 296
Geçici çal›flma kullan›m› ....................... 296
Ayn› odaya iki klima kurma ................... 297
Çocuk Kilidi ........................................... 297
Uzaktan kumanda kullan›m
ve ekran bölümü.................................... 298
Geçerli zaman ayar› .............................. 299
AUTO (OTOMAT‹K)
modunun kullan›m› ................................ 299
AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma
s›ras›nda s›cakl›k ayar› ......................... 300
FAN  SPEED (FAN HIZI) ...................... 300
COOL/HEAT/DRY/FAN
(SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN)
modunun kullan›m› .................................... 301
Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar› ............... 301
HEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n
özellikleri ............................................... 301
Hava ak›fl› yön ayar› ............................. 302
SLEEP TIMER’›n
(UYKU ZAMANLAYICISI) kullan›m› ...... 303
OFF-TIMER’›n (KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullan›m› .................. 303

ON-TIMER’›n (AÇILMA
ZAMANLAYICISI) kullan›m› ................... 304
SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU
ZAMANLAYICISI ve AÇILMA
ZAMANLAYICISI) kullan›m› .................. 304
ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICISI ve KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullan›m› .................. 305
HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m› .... 306
HIGH POWER/ECONOMY’nin
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m› ... 310
NIGHT SETBACK (GECE AYARI)
kullan›m› .................................................... 311
SILENT (SESS‹Z) kullan›m› .................. 311
SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹
TEM‹ZL‹K) kullan›m› ............................. 312
Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu ... 312
Etkili bir kullan›m için ipuçlar› ................ 312
Hava ç›k›fl› seçimi ................................. 313
Bak›m .................................................... 314
Do¤ru montaj ......................................... 316
Sorunlar›n saptanmas› ve çözülmesi .... 316
Not......................................................... 317
Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin ............. 318
Çoklu klimalar hakk›nda ........................ 318
Otomatik ar›za tespit fonksiyonu ........... 319

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE

Tüm Kapal› Mekan ve Aç›k Mekanlardan al›nan ses emisyonu bas›nç seviyesi 70
dB’in(A) alt›ndad›r.
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimasn seçtiğiniz için 
teşekkürler. En iyi ve en uzun ömürlü performans elde etmek için, klimanz kullanmadan 
önce lütfen bu Kullanm Klavuzunu okuyun ve talimatlarna uyun. Klavuzu okuduktan 
sonra güvenli bir yerde saklayn. Kullanmla ilgili sorularnz olduğunda veya herhangi bir 
aksaklkla karşlaştğnzda Klavuza başvurun.

Bu klima konutlarda kullanlmak içindir. 

R410A gazn atmosfere boşaltmayn: R410A, Küresel Isnma Potensiyeli (Global
warming potential - GWP) = 2088 olarak düzenlenmiş bir   üorlu sera gazdr. 
Flüorlu sera gaz ve CO2 eşdeğer ağrlğyla ilgili dş ünitede bulunan etikete bakn.

İçindekiler 

Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi olabilir. Bu, Atk Elektrikli ve 
Elektronik Ekipmann (2012/19/EU sayl Direktifteki ekliyle WEEE) 
genel ev çöpüyle kar trlmamas gerekti i anlamna gelir. Klimalar, yetkili 
yeniden kullanm, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve 
belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrntl bilgi 
için montaj yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lant kurun.

Klima ürünüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli 
i’nin 2006/66/EC sayl direkti  20. maddesi ve II. ek ksm uyarnca son 
kullanclara bilgi sa lamaktadr.
Bataryann ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atlmamaldr. E er 
yukarda gösterilen sembolün altnda bir kimyasal madde sembolü 
bulunuyorsa, bu bataryann belirli bir konsantrasyon miktarnn üzerinde a 
r metal içermesi anlamna gelir. A a daki gibi gösterilecektir:
Hg:cva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)
Lütfen bataryalarnz gerekti i gibi do ru bir  ekilde yerel atk toplama 
merkezinize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.
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Geçici çalşma kullanm .........................206
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ve ekran bölümü .....................................207
Geçerli zaman ayar ...............................207
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modunun kullanm .................................208
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srasnda scaklk ayar ...........................208
FAN SPEED (FAN HIZI) .........................208
COOL/HEAT/DRY/FAN 
(SOĞUTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) 
modunun kullanm  ................................209
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HEAT (ISITMA) modunda çalşmann 
özellikleri .................................................209
Hava akş yön ayar ...............................210
SLEEP TIMER’n 
(UYKU ZAMANLAYICISI) kullanm ........211
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ZAMANLAYICISI) kullanm ....................211

ON-TIMER’n (AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................212
SLEEP TIMER + ON-TIMER’n (UYKU
ZAMANLAYICISI ve AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................212
PROGRAM TIMER’n (PROGRAM 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................213
HIGH POWER/ECONOMY’nin 
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) kullanm ....214
SELF CLEAN’in (KENDİ KENDİNİ 
TEMİZLİK) kullanm ...............................215
Otomatik yeniden çalştrma 
fonksiyonu ..............................................215
Etkili bir kullanm için ipuçlar..................215
Bakm .....................................................216
Doğru montaj ..........................................217
Sorunlarn saptanmas ve çözülmesi......218
Not ..........................................................218
Yetkili satcnzla temasa geçin ...............219
Çoklu klimalar hakknda .........................219
Otomatik arza tespit fonksiyonu ............220

TÜRKÇE

Tüm Kapal Mekan ve Açk Mekanlardan alnan ses emisyonu basnç seviyesi 70 dB’in(A) 
altndadr.
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimasn seçtiğiniz için 
teşekkürler. En iyi ve en uzun ömürlü performans elde etmek için, klimanz kullanmadan 
önce lütfen bu Kullanm Klavuzunu okuyun ve talimatlarna uyun. Klavuzu okuduktan 
sonra güvenli bir yerde saklayn. Kullanmla ilgili sorularnz olduğunda veya herhangi bir 
aksaklkla karşlaştğnzda Klavuza başvurun.

Bu klima konutlarda kullanlmak içindir. 

R410A gazn atmosfere boşaltmayn: R410A, Küresel Isnma Potensiyeli (Global
warming potential - GWP) = 2088 olarak düzenlenmiş bir   üorlu sera gazdr. 
Flüorlu sera gaz ve CO2 eşdeğer ağrlğyla ilgili dş ünitede bulunan etikete bakn.

İçindekiler 

Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi olabilir. Bu, Atk Elektrikli ve 
Elektronik Ekipmann (2012/19/EU sayl Direktifteki ekliyle WEEE) 
genel ev çöpüyle kar trlmamas gerekti i anlamna gelir. Klimalar, yetkili 
yeniden kullanm, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve 
belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrntl bilgi 
için montaj yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lant kurun.

Klima ürünüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli 
i’nin 2006/66/EC sayl direkti  20. maddesi ve II. ek ksm uyarnca son 
kullanclara bilgi sa lamaktadr.
Bataryann ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atlmamaldr. E er 
yukarda gösterilen sembolün altnda bir kimyasal madde sembolü 
bulunuyorsa, bu bataryann belirli bir konsantrasyon miktarnn üzerinde a 
r metal içermesi anlamna gelir. A a daki gibi gösterilecektir:
Hg:cva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)
Lütfen bataryalarnz gerekti i gibi do ru bir  ekilde yerel atk toplama 
merkezinize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.

Güvenlik önlemleri ..................................200
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Geçici çalşma kullanm .........................206
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ve ekran bölümü .....................................207
Geçerli zaman ayar ...............................207
AUTO (OTOMATİK) 
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AUTO (OTOMATİK) çalşma 
srasnda scaklk ayar ...........................208
FAN SPEED (FAN HIZI) .........................208
COOL/HEAT/DRY/FAN 
(SOĞUTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) 
modunun kullanm  ................................209
Klima çalşabilir scaklk ayar.................209
HEAT (ISITMA) modunda çalşmann 
özellikleri .................................................209
Hava akş yön ayar ...............................210
SLEEP TIMER’n 
(UYKU ZAMANLAYICISI) kullanm ........211
OFF-TIMER’n (KAPANMA 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................211

ON-TIMER’n (AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................212
SLEEP TIMER + ON-TIMER’n (UYKU
ZAMANLAYICISI ve AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................212
PROGRAM TIMER’n (PROGRAM 
ZAMANLAYICISI) kullanm ....................213
HIGH POWER/ECONOMY’nin 
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOMİ) kullanm ....214
SELF CLEAN’in (KENDİ KENDİNİ 
TEMİZLİK) kullanm ...............................215
Otomatik yeniden çalştrma 
fonksiyonu ..............................................215
Etkili bir kullanm için ipuçlar..................215
Bakm .....................................................216
Doğru montaj ..........................................217
Sorunlarn saptanmas ve çözülmesi......218
Not ..........................................................218
Yetkili satcnzla temasa geçin ...............219
Çoklu klimalar hakknda .........................219
Otomatik arza tespit fonksiyonu ............220

TÜRKÇE

Tüm Kapal Mekan ve Açk Mekanlardan alnan ses emisyonu basnç seviyesi 70 dB’in(A) 
altndadr.
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Klimas›n› seçti¤iniz için teflekkürler. En iyi ve
en uzun ömürlü performans› elde etmek için, kliman›z› kullanmadan önce lütfen bu
Kullan›m K›lavuzunu okuyun ve talimatlar›na uyun. K›lavuzu okuduktan sonra güvenli bir
yerde saklay›n. Kullan›mla ilgili sorular›n›z oldu¤unda veya herhangi bir aksakl›kla
karfl›laflt›¤›n›zda K›lavuza baflvurun.

Bu klima konutlarda kullan›lmak içindir.

R410A gaz›n› atmosfere boflaltmay›n: R410A, Kyoto Protokolu taraf›ndan Küresel
Is›nma Potensiyeli (Global warming potential - GWP) = 1975 olarak düzenlenmifl bir
flüorlu sera gaz›d›r.

‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler‹çindekiler

Klima ürününüz bu simgeyle i aretlenmi  olabilir. Bu, Atık Elektrikli ve
Elektronik Ekipmanın (2012/19/EU sayılı Direktifteki  ekliyle WEEE)
genel ev çöpüyle karı tırılmaması gerekti i anlamına gelir. Klimalar, yetkili
yeniden kullanım, geri dönü üm ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve
belediyenin çöp sisteminde imha edilmemelidir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi
için montajı yapan yerle veya yetkili makamlarla ba lantı kurun.

Klima ürünüzün içerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli
i’nin 2013/56/EU sayılı direktifi 20. maddesi ve II. ek kısmı uyarınca son
kullanıcılara bilgi sa lamaktadır.
Bataryanın ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır. E er
yukarıda gösterilen sembolün altında bir kimyasal madde sembolü
bulunuyorsa, bu bataryanın belirli bir konsantrasyon miktarının üzerinde a
ır metal içermesi anlamına gelir. A a ıdaki gibi gösterilecektir:
Hg:cıva(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)
Lütfen bataryalarınızı gerekti i gibi do ru bir  ekilde yerel atık toplama
merkezinize veya geri dönü üm tesislerine götürünüz.
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ON-TIMER’›n (AÇILMA
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Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri
• Sistemi kullanmaya bafllamadan önce, sistemin uygun biçimde çal›flmas›n› sa¤lamak için bu

“Güvenlik önlemleri”ni dikkatle okuyun.
• Bu kullan›m k›lavuzunu okuduktan sonra lütfen ileride de baflvurmak üzere saklay›n. Klimay›

baflka birisi kullanacaksa, k›lavuzun da yeni kullan›c›ya verilmesini sa¤lay›n.

❚     MONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERMONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERMONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERMONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERMONTAJ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER

• Bu sistem ev içi kullan›m içindir.Bu sistem ev içi kullan›m içindir.Bu sistem ev içi kullan›m içindir.Bu sistem ev içi kullan›m içindir.Bu sistem ev içi kullan›m içindir.
Mühendislik atölyesi gibi zorlu ortamlarda kullan›ld›¤› takdirde cihaz düzgün
çal›flmayabilir.

UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI

Güvenli¤iniz aç›s›ndan hayati önem tafl›yan bu önlemlere uymakta büyük özen gösterin.
• Metinde s›k s›k geçen simgelerin anlamlar› afla¤›da verilmifltir:

UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

Yanl›fl bir ifllem can kayb›, a¤›r yaralanma, vb. ciddi bir sonuca yol
açabilir.
fiartlara ba¤l› olarak ciddi bir sorun teflkil edebilir.

Kesinlikle yasakt›r.Kesinlikle yasakt›r.Kesinlikle yasakt›r.Kesinlikle yasakt›r.Kesinlikle yasakt›r. Do¤ru topraklamaDo¤ru topraklamaDo¤ru topraklamaDo¤ru topraklamaDo¤ru topraklama
sa¤lay›nsa¤lay›nsa¤lay›nsa¤lay›nsa¤lay›n

Talimatlara uymaktaTalimatlara uymaktaTalimatlara uymaktaTalimatlara uymaktaTalimatlara uymakta
büyük özen gösterin.büyük özen gösterin.büyük özen gösterin.büyük özen gösterin.büyük özen gösterin.

• Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.Sistem Yetkili Servis taraf›ndan monte edilmelidir.
Sistemin montaj›n› tek bafl›n›za yapman›z tavsiye edilmez, zira hatal› kullan›m su
s›z›nt›s›, elektrik çarpmalar› veya yang›na neden olabilir.

• Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.Yan›c› gaz kaça¤› olabilecek yerlere monte etmeyin.
Gaz kaça¤› yang›n ç›kmas›na neden olabilir.

• Montaj yerine ba¤l› olarak bir toprakMontaj yerine ba¤l› olarak bir toprakMontaj yerine ba¤l› olarak bir toprakMontaj yerine ba¤l› olarak bir toprakMontaj yerine ba¤l› olarak bir toprak
s›z›nt› kesici gerekebilir.s›z›nt› kesici gerekebilir.s›z›nt› kesici gerekebilir.s›z›nt› kesici gerekebilir.s›z›nt› kesici gerekebilir.
Toprak s›z›nt› kesici monte etmezseniz
elektrik çarpmas› meydana gelebilir.

• Tahliye hortumunu bütün su tahliyeTahliye hortumunu bütün su tahliyeTahliye hortumunu bütün su tahliyeTahliye hortumunu bütün su tahliyeTahliye hortumunu bütün su tahliye
edilecek flekilde takt›¤›n›zdan eminedilecek flekilde takt›¤›n›zdan eminedilecek flekilde takt›¤›n›zdan eminedilecek flekilde takt›¤›n›zdan eminedilecek flekilde takt›¤›n›zdan emin
olun.olun.olun.olun.olun.
Yanl›fl montaj suyun oda içine
damlayarak mobilyalar› ›slatmas›na yol
açabilir.

• Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.Sistem mutlaka uygun biçimde topraklanmal›d›r.
Toprak kablolar› asla gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefonun toprak
kablosuna ba¤lanmamal›d›r. Toprak hatt›n›n yanl›fl ba¤lanmas› elektrik çarpmas›na
yol açabilir.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
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❚     KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERKULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERKULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERKULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLERKULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER
UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

• Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.Çocuklar cihazla oynamamal›d›r.
• Kendinizi so¤uk havaya uzun süre maruzKendinizi so¤uk havaya uzun süre maruzKendinizi so¤uk havaya uzun süre maruzKendinizi so¤uk havaya uzun süre maruzKendinizi so¤uk havaya uzun süre maruz

b›rakmay›n.b›rakmay›n.b›rakmay›n.b›rakmay›n.b›rakmay›n.
Aksi halde vücudunuz etkilenebilir ve
sa¤l›k sorunlar›yla karfl›laflabilirsiniz.

• Temizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetimTemizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetimTemizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetimTemizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetimTemizleme ve kullan›c› bak›m›, gözetim
alt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndanalt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndanalt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndanalt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndanalt›nda tutulmayan çocuklar taraf›ndan
yap›lmamal›d›r.yap›lmamal›d›r.yap›lmamal›d›r.yap›lmamal›d›r.yap›lmamal›d›r.

• Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.Hava girifline hiçbir fley sokmay›n.
‹ç fan yüksek h›zla döndü¤ünden bu
durum yaralanmaya neden olabilir.

• Bu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimatBu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimatBu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimatBu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimatBu cihaz, gözetim alt›nda bulundurulduklar› veya cihaz›n kullan›m›yla ilgili talimat
verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,verildi¤i ve ilgili tehlikeleri anlad›klar› takdirde, 8 yafl ve üstündeki çocuklar ve fiziksel,
duyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kiflilerduyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kiflilerduyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kiflilerduyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kiflilerduyusal ve zihinsel yetenekleri k›s›tl› veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kifliler
taraf›ndan kullan›labilir.taraf›ndan kullan›labilir.taraf›ndan kullan›labilir.taraf›ndan kullan›labilir.taraf›ndan kullan›labilir.

• Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.Uzaktan kumanday› küçük çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yere koyun.
Bu uyar›ya uyulmamas›, pillerin yutulmas›na veya di¤er kazalara yol açabilir.

• Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.Yaln›zca onayl› sigortalar kullan›n.
Onayl› sigorta yerine çelik veya bak›r tel
kullan›lmas›, cihaz›n bozulmas›na veya
yang›na yol açabilece¤i için kesinlikle
men edilmifltir.

• Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.Dü¤meleri ›slak ellerle tutmay›n.
Aksi halde elektrik çarpmas› meydana
gelebilir.

• ‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.‹ç üniteye as›lmay›n veya sallanmay›n.
‹ç ünite afla¤› düflerse yaralanabilirsiniz.

• Fan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veyaFan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veyaFan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veyaFan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veyaFan›n yak›n›na yan›c› böcek ilac› veya
sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›sprey boya koymay›n, ayr›ca bunlar›
do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.do¤rudan sisteme do¤ru s›kmay›n.
Aksi halde yang›n ç›kabilir.

• Kliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudanKliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudanKliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudanKliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudanKliman›n önüne, hava ak›m›n› do¤rudan
kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›kesecek biçimde hiçbir ›s›tma cihaz›
konmamal›d›r.konmamal›d›r.konmamal›d›r.konmamal›d›r.konmamal›d›r.
Aksi halde cihaz uygun biçimde
çal›flmayabilir.

• Klimay› suyla y›kamay›n.Klimay› suyla y›kamay›n.Klimay› suyla y›kamay›n.Klimay› suyla y›kamay›n.Klimay› suyla y›kamay›n.
Aksi halde elektrik çarpmas› meydana
gelebilir.

• Klima sadece esas amac›na yönelikKlima sadece esas amac›na yönelikKlima sadece esas amac›na yönelikKlima sadece esas amac›na yönelikKlima sadece esas amac›na yönelik
olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,olarak kullan›lmal›d›r. G›da maddelerinin,
saks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassassaks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassassaks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassassaks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassassaks› çiçeklerinin, hayvanlar›n, hassas
cihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›ncihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›ncihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›ncihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›ncihazlar›n veya sanat yap›tlar›n›n
saklanmas› gibi baflka amaçlarlasaklanmas› gibi baflka amaçlarlasaklanmas› gibi baflka amaçlarlasaklanmas› gibi baflka amaçlarlasaklanmas› gibi baflka amaçlarla
kullan›lmamal›d›r.kullan›lmamal›d›r.kullan›lmamal›d›r.kullan›lmamal›d›r.kullan›lmamal›d›r.

Klima sadece normal konut odalar›nda
kullan›m içindir. Kliman›n herhangi bir
baflka amaçla kullan›lmas› yiyecek vb
maddelerinin kalitesini bozabilir.

• Kliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde suKliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde suKliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde suKliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde suKliman›n üzerine vazo vb. gibi içinde su
bulunan kaplar koymay›n.bulunan kaplar koymay›n.bulunan kaplar koymay›n.bulunan kaplar koymay›n.bulunan kaplar koymay›n.
Klimaya su kaçmas› tesisat›n
bozulmas›na neden olabilir, bu ise
elektrik çarpmas› ile sonuçlanabilir.

• Sistemi, hava ak›fl yönünün bitki veyaSistemi, hava ak›fl yönünün bitki veyaSistemi, hava ak›fl yönünün bitki veyaSistemi, hava ak›fl yönünün bitki veyaSistemi, hava ak›fl yönünün bitki veya
hayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤ihayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤ihayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤ihayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤ihayvanlar›n do¤rudan üzerine gelece¤i
bir yere monte etmeyin.bir yere monte etmeyin.bir yere monte etmeyin.bir yere monte etmeyin.bir yere monte etmeyin.
Aksi halde hayvanlar›n ve çiçeklerin
sa¤l›klar› olumsuz etkilenir.

• Kliman›n üzerine oturmay›n ve üzerineKliman›n üzerine oturmay›n ve üzerineKliman›n üzerine oturmay›n ve üzerineKliman›n üzerine oturmay›n ve üzerineKliman›n üzerine oturmay›n ve üzerine
hiçbir fley koymay›n.hiçbir fley koymay›n.hiçbir fley koymay›n.hiçbir fley koymay›n.hiçbir fley koymay›n.
Kliman›n devrilmesi veya üzerindeki
eflyalar›n düflmesi yaralanmaya neden
olabilir.

• Kliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzunKliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzunKliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzunKliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzunKliman›n alt›ndaki destek yap›s›n›, uzun
bir süre kulland›ktan sonra ara s›rabir süre kulland›ktan sonra ara s›rabir süre kulland›ktan sonra ara s›rabir süre kulland›ktan sonra ara s›rabir süre kulland›ktan sonra ara s›ra
kontrol edin.kontrol edin.kontrol edin.kontrol edin.kontrol edin.
Herhangi bir hasar› derhal
onarmazsan›z, ünite afla¤› düflerek
kiflisel yaralanmaya yol açabilir.

❚     Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri
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❚     Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

• Hava ›s› eflanjörünün alüminyumHava ›s› eflanjörünün alüminyumHava ›s› eflanjörünün alüminyumHava ›s› eflanjörünün alüminyumHava ›s› eflanjörünün alüminyum
kanatç›klar›na dokunmay›n.kanatç›klar›na dokunmay›n.kanatç›klar›na dokunmay›n.kanatç›klar›na dokunmay›n.kanatç›klar›na dokunmay›n.
Yaralanmaya yol açabilir.

• Elektrikli ev aletleri veya ev gereçleriniElektrikli ev aletleri veya ev gereçleriniElektrikli ev aletleri veya ev gereçleriniElektrikli ev aletleri veya ev gereçleriniElektrikli ev aletleri veya ev gereçlerini
iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.iç veya d›fl ünitelerin alt›na koymay›n.
Üniteden damlayacak yo¤uflma suyu
cisimleri pasland›rabilir veya kazalara
veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.

• Hava filtresi olmadan sistemiHava filtresi olmadan sistemiHava filtresi olmadan sistemiHava filtresi olmadan sistemiHava filtresi olmadan sistemi
çal›flt›rmay›n.çal›flt›rmay›n.çal›flt›rmay›n.çal›flt›rmay›n.çal›flt›rmay›n.
Aksi halde ›s› de¤ifltiricinin
t›kanmas›ndan dolay› sistemde ar›za
meydana gelebilir.

• Sistemi, içinde yanma ifllemiSistemi, içinde yanma ifllemiSistemi, içinde yanma ifllemiSistemi, içinde yanma ifllemiSistemi, içinde yanma ifllemi
gerçekleflen bir donan›mla birliktegerçekleflen bir donan›mla birliktegerçekleflen bir donan›mla birliktegerçekleflen bir donan›mla birliktegerçekleflen bir donan›mla birlikte
çal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarakçal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarakçal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarakçal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarakçal›flt›rd›¤›n›zda oday› düzenli olarak
havaland›rman›z gerekir.havaland›rman›z gerekir.havaland›rman›z gerekir.havaland›rman›z gerekir.havaland›rman›z gerekir.
Yetersiz havaland›rma, oksijen
eksikli¤inden kaynaklanan kazalara
neden olabilir.

• Sistemi temizlerken üniteyi durdurun veSistemi temizlerken üniteyi durdurun veSistemi temizlerken üniteyi durdurun veSistemi temizlerken üniteyi durdurun veSistemi temizlerken üniteyi durdurun ve
güç kayna¤›n› kapat›n.güç kayna¤›n› kapat›n.güç kayna¤›n› kapat›n.güç kayna¤›n› kapat›n.güç kayna¤›n› kapat›n.
‹ç fan dönerken asla paneli açmay›n.

• D›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›nD›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›nD›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›nD›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›nD›fl ünitenin yak›n›na cisim koymay›n
veya ünitenin çevresinde yaprakveya ünitenin çevresinde yaprakveya ünitenin çevresinde yaprakveya ünitenin çevresinde yaprakveya ünitenin çevresinde yaprak
birikimine izin vermeyin.birikimine izin vermeyin.birikimine izin vermeyin.birikimine izin vermeyin.birikimine izin vermeyin.
D›fl ünitenin etraf›nda cisimler veya
yapraklar varsa, küçük hayvanlar
ünitenin içine girebilir ve elektrikli
parçalarla temas ederek ar›za, duman
veya yang›na yol açabilirler.

• ‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili‹ç ünitenin içini temizletmek için yetkili
sat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›zasat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›zasat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›zasat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›zasat›c›n›zla temasa geçin. Kendi bafl›n›za
yapmaya kalk›flmay›n.yapmaya kalk›flmay›n.yapmaya kalk›flmay›n.yapmaya kalk›flmay›n.yapmaya kalk›flmay›n.
Onaylanmam›fl deterjanlar veya yanl›fl
y›kama yönteminin kullan›lmas›
ünitenin plastik parçalar›na zarar verip
s›z›nt›lara yol açabilir. Deterjan›n
elektrikli parçalar veya ünitenin
motoruyla temas etmesi hasar, duman
veya yang›na da yol açabilir.

• Gök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›mGök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›mGök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›mGök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›mGök gürültüsü duyarsan›z veya y›ld›r›m
tehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücütehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücütehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücütehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücütehlikesi varsa üniteyi durdurun ve gücü
kapat›n.kapat›n.kapat›n.kapat›n.kapat›n.
Üniteye zarar verebilir.

• Ev içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndanEv içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndanEv içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndanEv içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndanEv içi biriminin içine hava ç›k›fllar›ndan
yabanc› maddelerin girmesine müsaadeyabanc› maddelerin girmesine müsaadeyabanc› maddelerin girmesine müsaadeyabanc› maddelerin girmesine müsaadeyabanc› maddelerin girmesine müsaade
etmeyin.etmeyin.etmeyin.etmeyin.etmeyin.
Damperin çal›flmaz hale  gelmesine
sebep olabilir.

• Elektrik kordonu hasar görürse, yetkiliElektrik kordonu hasar görürse, yetkiliElektrik kordonu hasar görürse, yetkiliElektrik kordonu hasar görürse, yetkiliElektrik kordonu hasar görürse, yetkili
servisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ileservisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ileservisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ileservisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ileservisiniz ya da ehliyetli bir teknisyen ile
temasa geçin.temasa geçin.temasa geçin.temasa geçin.temasa geçin.
De¤ifltirilmezse, cihaz›n bozulmas›na
veya yang›na neden olabilir.

• Güç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktanGüç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktanGüç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktanGüç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktanGüç kayna¤›n›, çal›flmay› durdurduktan
hemen sonra kapatmay›n.hemen sonra kapatmay›n.hemen sonra kapatmay›n.hemen sonra kapatmay›n.hemen sonra kapatmay›n.
En az 5 dakika bekleyin; aksi halde su
kaça¤› veya ar›za durumu do¤abilir.

• Sistemi ana güç kayna¤›ndan kumandaSistemi ana güç kayna¤›ndan kumandaSistemi ana güç kayna¤›ndan kumandaSistemi ana güç kayna¤›ndan kumandaSistemi ana güç kayna¤›ndan kumanda
etmeyin.etmeyin.etmeyin.etmeyin.etmeyin.
Yang›n veya su kaça¤›na neden
olabilir. Ayr›ca fan beklenmedik bir
anda çal›flarak kiflisel yaralanmalara
yol açabilir.

• Bu ünitenin içine su dökmeyin ve buBu ünitenin içine su dökmeyin ve buBu ünitenin içine su dökmeyin ve buBu ünitenin içine su dökmeyin ve buBu ünitenin içine su dökmeyin ve bu
üniteye su kab› takmay›n.üniteye su kab› takmay›n.üniteye su kab› takmay›n.üniteye su kab› takmay›n.üniteye su kab› takmay›n.
Klimaya su kaçmas› tesisat›n
bozulmas›na neden olabilir, bu ise
elektrik çarpmas› ile sonuçlanabilir.
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❚     Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri

❚     NAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLERNAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLERNAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLERNAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLERNAKL‹YE VE ONARIMLA ‹LG‹L‹ TEDB‹RLER

UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI
• Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›Hiçbir onar›m ve de¤ifliklik ifllemini kendi kendinize yapmay›n. Ünitenin onar›lmas›

gerekirse bayiye baflvurun.gerekirse bayiye baflvurun.gerekirse bayiye baflvurun.gerekirse bayiye baflvurun.gerekirse bayiye baflvurun.
Üniteyi kendiniz onar›r ya da de¤ifltirirseniz su kaça¤›, elektrik çarpmas› ya da
yang›na neden olabilirsiniz.

• Onar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›zaOnar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›zaOnar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›zaOnar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›zaOnar›m ifllemleri için yetkili sat›c›n›za
dan›fl›n.dan›fl›n.dan›fl›n.dan›fl›n.dan›fl›n.
Yanl›fl onar›m elektrik çarpmas›na,
yang›na vb neden olabilir.

• Kliman›n yerinin de¤ifltirilmesiKliman›n yerinin de¤ifltirilmesiKliman›n yerinin de¤ifltirilmesiKliman›n yerinin de¤ifltirilmesiKliman›n yerinin de¤ifltirilmesi
gerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veyagerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veyagerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veyagerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veyagerekiyorsa, yetkili sat›c›n›z veya
uzman bir montajc›yla temasa geçin.uzman bir montajc›yla temasa geçin.uzman bir montajc›yla temasa geçin.uzman bir montajc›yla temasa geçin.uzman bir montajc›yla temasa geçin.
Yanl›fl montaj su kaça¤›na, elektrik
çarpmas›na, yang›n ç›kmas›na vb
neden olabilir.

• Anormal bir durum (yan›k kokusu, vb.)Anormal bir durum (yan›k kokusu, vb.)Anormal bir durum (yan›k kokusu, vb.)Anormal bir durum (yan›k kokusu, vb.)Anormal bir durum (yan›k kokusu, vb.)
fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,fark edecek olursan›z, sistemi durdurun,
gücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zlagücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zlagücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zlagücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zlagücü kapat›n ve yetkili sat›c›n›zla
görüflün.görüflün.görüflün.görüflün.görüflün.
Kliman›n ola¤and›fl› koflullarda
çal›flt›r›lmaya devam edilmesi ar›zaya,
elektrik çarpmas›na, yang›na vb
neden olabilir.

• Klima oday› so¤utam›yor veyaKlima oday› so¤utam›yor veyaKlima oday› so¤utam›yor veyaKlima oday› so¤utam›yor veyaKlima oday› so¤utam›yor veya
›s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤››s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤››s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤››s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤››s›tam›yorsa, so¤utma s›v›s› kaça¤›
olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.olabilir. Yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.
E¤er so¤utucu madde eklemekE¤er so¤utucu madde eklemekE¤er so¤utucu madde eklemekE¤er so¤utucu madde eklemekE¤er so¤utucu madde eklemek
gerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergelerigerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergelerigerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergelerigerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergelerigerekirse, bu ifllemin do¤ru yönergeleri
için yetkili sat›c›n›zla görüflün.için yetkili sat›c›n›zla görüflün.için yetkili sat›c›n›zla görüflün.için yetkili sat›c›n›zla görüflün.için yetkili sat›c›n›zla görüflün.
So¤utucu akıflkan çıplak deriyle temas
ederse, so¤uk yaralanmaya neden
olabilir.
So¤utucu akıflkan gazı aflırı derecede
solunursa, sinir fonksiyonunda bafl
dönmesi ve bafl a¤rısı gibi bozulmalara
veya kalp fonksiyonunda düzensiz kalp
atıflı ve geçici kalp çarpıntısı gibi
bozulmalara yol açabilir. So¤utucu
akıflkan üniteden bir fan ısıtıcısına,
fırına, portatif ısıtıcıya veya baflka bir
ısı kayna¤ına beklenmedik flekilde
sızarsa, zararlı gazlar ortaya çıkabilir.
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Parçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleri
‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE

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

Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›

Sol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuru

Tahliye hortumuTahliye hortumuTahliye hortumuTahliye hortumuTahliye hortumu

‹ç üniteden suyu çeker

Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›Yukar›/afla¤› hava ak›fl yönü ayarlama kanad›

So¤utma gaz› boru ba¤lant›s› ve elektrik kablosuSo¤utma gaz› boru ba¤lant›s› ve elektrik kablosuSo¤utma gaz› boru ba¤lant›s› ve elektrik kablosuSo¤utma gaz› boru ba¤lant›s› ve elektrik kablosuSo¤utma gaz› boru ba¤lant›s› ve elektrik kablosu

Hava Girifl paneliHava Girifl paneliHava Girifl paneliHava Girifl paneliHava Girifl paneli

‹çerdeki havay› çeker.

Birim çal›flt›rma dü¤mesiBirim çal›flt›rma dü¤mesiBirim çal›flt›rma dü¤mesiBirim çal›flt›rma dü¤mesiBirim çal›flt›rma dü¤mesi

Sol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuruSol/sa¤ hava ak›fl yönü ayarlama panjuru

Alt hava ç›k›fl›Alt hava ç›k›fl›Alt hava ç›k›fl›Alt hava ç›k›fl›Alt hava ç›k›fl›

Hava buradan d›flar› üflenir.

Hava temizleme filtresiHava temizleme filtresiHava temizleme filtresiHava temizleme filtresiHava temizleme filtresi

Hava filtresiHava filtresiHava filtresiHava filtresiHava filtresi

Emilen havadan tozu veya kiri al›r.

Oda s›cakl›¤› sensörüOda s›cakl›¤› sensörüOda s›cakl›¤› sensörüOda s›cakl›¤› sensörüOda s›cakl›¤› sensörü

Is› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörü

• Hava girifl paneli ç›kar›lm›fl.Hava girifl paneli ç›kar›lm›fl.Hava girifl paneli ç›kar›lm›fl.Hava girifl paneli ç›kar›lm›fl.Hava girifl paneli ç›kar›lm›fl.

Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›

Hava buradan d›flar› üflenir.

 Sayfa 302

 Sayfa 302

 Sayfa 302

 Sayfa 314

 Sayfa 315

Hava ç›k›fl›Hava ç›k›fl›Hava ç›k›fl›Hava ç›k›fl›Hava ç›k›fl›

Hava girifliHava girifliHava girifliHava girifliHava girifli

(Yan ve arka yüzeyde)

D›fl ünite fan›D›fl ünite fan›D›fl ünite fan›D›fl ünite fan›D›fl ünite fan›

Is› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörüIs› eflanjörü
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Ünitenin ekran bölümüÜnitenin ekran bölümüÜnitenin ekran bölümüÜnitenin ekran bölümüÜnitenin ekran bölümü

Parçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleriParçalar›n adlar› ve ifllevleri

AksesuarlarAksesuarlarAksesuarlarAksesuarlarAksesuarlar

Telsiz uzaktan kontrol Kablosuz uzaktan
kumanda tutucusu

Pil
(R03 (AAA, Mikro) ×2)

Tahta vidas› (Adet:2)
(uzaktan kumanda

tutucusunun
monte edilmesi için)

Do¤al enzim filtre (yeflil)

Hava tazeleyici deodorant filtre
(Portakal rengi)

• Uzaktan kumanda sesli ikaz›
Önceden ayarlanm›fl 24°C s›cakl›k, otomatik ifllem ve otomatik hava ak›fl› seçildi¤inde (BIP BIP) sesli ikaz› duyulur.
ON/OFF dü¤mesine basarak (TEM‹ZL‹K modu hariç) klima kapat›l›rsa (BIP) sesli ikaz verilir.
Bu fonksiyon klimay› karanl›kta çal›flt›r›rken faydal›d›r.

NOTNOTNOTNOTNOT

Önceden ayarlanm›fl s›cakl›kÖnceden ayarlanm›fl s›cakl›kÖnceden ayarlanm›fl s›cakl›kÖnceden ayarlanm›fl s›cakl›kÖnceden ayarlanm›fl s›cakl›kHava ak›fl› ayarlamas›Hava ak›fl› ayarlamas›Hava ak›fl› ayarlamas›Hava ak›fl› ayarlamas›Hava ak›fl› ayarlamas›

AIR OUTLET SELECTION (HAVA ÇIKIfi SEÇ‹M‹) ›fl›¤› (yeflil)AIR OUTLET SELECTION (HAVA ÇIKIfi SEÇ‹M‹) ›fl›¤› (yeflil)AIR OUTLET SELECTION (HAVA ÇIKIfi SEÇ‹M‹) ›fl›¤› (yeflil)AIR OUTLET SELECTION (HAVA ÇIKIfi SEÇ‹M‹) ›fl›¤› (yeflil)AIR OUTLET SELECTION (HAVA ÇIKIfi SEÇ‹M‹) ›fl›¤› (yeflil)

Üst hava ç›k›fl› çal›flt›¤›nda yanar.

Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›Uzaktan kumanda sinyal al›c›s›

HI POWER (YÜKSEK GÜÇ) Ifl›¤› (yeflil)HI POWER (YÜKSEK GÜÇ) Ifl›¤› (yeflil)HI POWER (YÜKSEK GÜÇ) Ifl›¤› (yeflil)HI POWER (YÜKSEK GÜÇ) Ifl›¤› (yeflil)HI POWER (YÜKSEK GÜÇ) Ifl›¤› (yeflil)

HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) çal›flma
durumunda yanar.
Is›tma haz›rl›¤› s›ras›nda yan›p söner.

AIR SELECTION (HAVA SEÇ‹M) dü¤mesiAIR SELECTION (HAVA SEÇ‹M) dü¤mesiAIR SELECTION (HAVA SEÇ‹M) dü¤mesiAIR SELECTION (HAVA SEÇ‹M) dü¤mesiAIR SELECTION (HAVA SEÇ‹M) dü¤mesi

Bu dü¤meyi üst ve alt hava kombine ç›k›fl› ve
üst hava ç›k›fl› aras›nda geçifl yapmak için
kullan›n.

RUN (HOT KEEP) [ÇALIfiMA (SICAK TUT)] ›fl›¤› (yeflil)RUN (HOT KEEP) [ÇALIfiMA (SICAK TUT)] ›fl›¤› (yeflil)RUN (HOT KEEP) [ÇALIfiMA (SICAK TUT)] ›fl›¤› (yeflil)RUN (HOT KEEP) [ÇALIfiMA (SICAK TUT)] ›fl›¤› (yeflil)RUN (HOT KEEP) [ÇALIfiMA (SICAK TUT)] ›fl›¤› (yeflil)

• Çal›flma s›ras›nda yanar
• Hava ak›m›, ‘HOT KEEP’, ‘CLEAN ifllemi’

ve ‘çal›flma modu geçersiz’ nedeniyle
durdu¤unda yan›p söner.

TIMER (ZAMANLAYICI) ›fl›¤› (sar›)TIMER (ZAMANLAYICI) ›fl›¤› (sar›)TIMER (ZAMANLAYICI) ›fl›¤› (sar›)TIMER (ZAMANLAYICI) ›fl›¤› (sar›)TIMER (ZAMANLAYICI) ›fl›¤› (sar›)

TIMER (ZAMANLAYICI) çal›fl›rken yanar.

ECONO (EKONOM‹) ›fl›¤› (yeflil)ECONO (EKONOM‹) ›fl›¤› (yeflil)ECONO (EKONOM‹) ›fl›¤› (yeflil)ECONO (EKONOM‹) ›fl›¤› (yeflil)ECONO (EKONOM‹) ›fl›¤› (yeflil)

ECONOMY (EKONOM‹) çal›flmas› s›ras›nda
yanar.

Bu dü¤me, uzaktan kumanda mevcut olmad›¤› zamanlarda
üniteyi açmak/kapamak için kullan›labilir.   

 Sayfa 296

Ünite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesi

1.5 sec.
ON

OFF
0.5 sec.

1.5 sec.
ON

OFF
0.5 sec.

HOT KEEP
(SICAK TUT)

3 sec.

1 sec.

ON

OFF

CLEAN
(TEM‹ZL‹K)

ifllemi

    Sayfa 301

    Sayfa 312

Çal›flma modu
geçersiz

ON

OFF

0.5 sec.

0.5 sec.

    Sayfa 318
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Uzaktan kumandan›n kullan›m›Uzaktan kumandan›n kullan›m›Uzaktan kumandan›n kullan›m›Uzaktan kumandan›n kullan›m›Uzaktan kumandan›n kullan›m›
               Pillerin de¤ifltirilmesiPillerin de¤ifltirilmesiPillerin de¤ifltirilmesiPillerin de¤ifltirilmesiPillerin de¤ifltirilmesi

Afla¤›da, pillerin tükendi¤i durumlar gösterilmifltir. Eski pilleri ç›kar›p yerine yenilerini tak›n.
• Bir sinyal gönderildi¤inde al›nd› sesi ç›kmamaktad›r.
• Ekran solarak yok olur.

NOTNOTNOTNOTNOT

• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmay›n.
• Uzaktan kumanda uzun bir süre kullan›lmayacaksa pilleri ç›kar›n.
• JIS veya IEC uyumlu bir pilin tavsiye edilen etkin kullan›m süresi normal

kullan›mda 6 ila 12 ay olmal›d›r. Daha uzun süreyle kullan›ld›¤›nda ya da
belirtilenden baflka pil kullan›ld›¤›nda pil akarak uzaktan kumandan›n
bozulmas›na neden olabilir.

• Tavsiye edilen etkin kullan›m süresi pilin üzerinde yaz›l›d›r. Birimin üretim
tarihine ba¤l› olarak bu süre daha k›sa olabilir. Bununla birlikte pil nominal
ömrünün sona ermesinden sonra da çal›fl›yor durumda olabilir.

Kapa¤› ç›kar›n ve eski pilleriKapa¤› ç›kar›n ve eski pilleriKapa¤› ç›kar›n ve eski pilleriKapa¤› ç›kar›n ve eski pilleriKapa¤› ç›kar›n ve eski pilleri
ç›kar›n.ç›kar›n.ç›kar›n.ç›kar›n.ç›kar›n.

Yeni pilleri tak›n.Yeni pilleri tak›n.Yeni pilleri tak›n.Yeni pilleri tak›n.Yeni pilleri tak›n.
R03 (AAA, Mikro)R03 (AAA, Mikro)R03 (AAA, Mikro)R03 (AAA, Mikro)R03 (AAA, Mikro)×22222

Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.

■ Ekranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACLEkranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACLEkranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACLEkranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACLEkranda herhangi bir anormal durum görünürse, bir tükenmez kalem ucuyla ACL
dü¤mesine bas›n.dü¤mesine bas›n.dü¤mesine bas›n.dü¤mesine bas›n.dü¤mesine bas›n.

1
2

3
Bir tükenmez kalem ucuylaBir tükenmez kalem ucuylaBir tükenmez kalem ucuylaBir tükenmez kalem ucuylaBir tükenmez kalem ucuyla
ACL dü¤mesine bas›n.ACL dü¤mesine bas›n.ACL dü¤mesine bas›n.ACL dü¤mesine bas›n.ACL dü¤mesine bas›n.4

Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›Uzaktan kumanda ask›s›n›n kullan›lmas›

Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda ask›s›
kullan›larak bir duvara veya sütuna as›labilir. Uzaktan
kumanday› takmadan önce kliman›n sinyalleri do¤ru
biçimde ald›¤›ndan emin olun.

Uzaktan kumanday› takmak ve ç›karmak için ask›s›
içinde afla¤›ya veya yukar›ya kayd›r›n.

ve
iflaretlerine
dikkat edin

• Piller bitiyor mu? Piller bitiyor mu? Piller bitiyor mu? Piller bitiyor mu? Piller bitiyor mu? 

   “Pillerin de¤ifltirilmesi” yukar›da.

Pilleri yenileriyle de¤ifltirin ve ifllemi tekrar deneyin.

Uzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notuUzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notuUzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notuUzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notuUzaktan kumandan›n kullan›m›yla ilgili uyar› notu

Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›Uzaktan kumandayla kullan›m hatas›
• ‹fllem baflar›s›z olursa, üniteyi geçici‹fllem baflar›s›z olursa, üniteyi geçici‹fllem baflar›s›z olursa, üniteyi geçici‹fllem baflar›s›z olursa, üniteyi geçici‹fllem baflar›s›z olursa, üniteyi geçici

kullan›m fonksiyonuyla çal›flt›r›n.kullan›m fonksiyonuyla çal›flt›r›n.kullan›m fonksiyonuyla çal›flt›r›n.kullan›m fonksiyonuyla çal›flt›r›n.kullan›m fonksiyonuyla çal›flt›r›n.
Uzaktan kumandan›n kontrol edilmesi için
yetkili sat›c›n›zla temasa geçin.

 Afla¤›da

     Kesinlikle yasakt›rKesinlikle yasakt›rKesinlikle yasakt›rKesinlikle yasakt›rKesinlikle yasakt›r

• Uzaktan kumanday› düflürmeyin.Uzaktan kumanday› düflürmeyin.Uzaktan kumanday› düflürmeyin.Uzaktan kumanday› düflürmeyin.Uzaktan kumanday› düflürmeyin.
Dikkatle kullan›n.Dikkatle kullan›n.Dikkatle kullan›n.Dikkatle kullan›n.Dikkatle kullan›n.

• Elektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cakElektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cakElektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cakElektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cakElektrikli hal› veya ›s›t›c› gibi s›cak
yerlere yaklaflt›rmay›n.yerlere yaklaflt›rmay›n.yerlere yaklaflt›rmay›n.yerlere yaklaflt›rmay›n.yerlere yaklaflt›rmay›n.

• Uzaktan kumandan›n üzerine a¤›r birUzaktan kumandan›n üzerine a¤›r birUzaktan kumandan›n üzerine a¤›r birUzaktan kumandan›n üzerine a¤›r birUzaktan kumandan›n üzerine a¤›r bir
fley koymay›n veya üzerine basmay›n.fley koymay›n veya üzerine basmay›n.fley koymay›n veya üzerine basmay›n.fley koymay›n veya üzerine basmay›n.fley koymay›n veya üzerine basmay›n.

• Uzaktan kumanda ile cihaz aras›naUzaktan kumanda ile cihaz aras›naUzaktan kumanda ile cihaz aras›naUzaktan kumanda ile cihaz aras›naUzaktan kumanda ile cihaz aras›na
hiçbir engel koymay›n.hiçbir engel koymay›n.hiçbir engel koymay›n.hiçbir engel koymay›n.hiçbir engel koymay›n.

• Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›Uzaktan kumandan›n üzerine s›v›
dökmeyin.dökmeyin.dökmeyin.dökmeyin.dökmeyin.

• Uzaktan kumanday› do¤rudan güneflUzaktan kumanday› do¤rudan güneflUzaktan kumanday› do¤rudan güneflUzaktan kumanday› do¤rudan güneflUzaktan kumanday› do¤rudan günefl
›fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤››fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤››fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤››fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤››fl›¤› veya baflka bir güçlü ›fl›k alaca¤›
yerlerde b›rakmay›n.yerlerde b›rakmay›n.yerlerde b›rakmay›n.yerlerde b›rakmay›n.yerlerde b›rakmay›n.

Geçici çal›flma kullan›m›Geçici çal›flma kullan›m›Geçici çal›flma kullan›m›Geçici çal›flma kullan›m›Geçici çal›flma kullan›m›
• Ünite üzerindeki ünite ON/OFF dü¤mesi uzaktan kumanda kullan›lmad›¤›

zaman geçici olarak klimay› çal›flt›rma/durdurma ifllevini görür.
Çal›flma program›Çal›flma program›Çal›flma program›Çal›flma program›Çal›flma program›
• OPERATION MODE (ÇALIfiMA KONUMU) : AUTO

• FAN SPEED (FAN HIZI) : AUTO

• AIR FLOW (HAVA AKIM YÖNÜ) : AUTO

• Ünite ON/OFF dü¤mesine bas›l›nca çal›flma bafllar; dü¤meye tekrar
basarsan›z çal›flma durur.

• Ünitenin ON/OFF dü¤mesini 5 saniyeden daha fazla bir süre bas›l› tutmay›n.
(5 saniyeden uzun süreyle bas›l› tutuldu¤unda, servis s›ras›nda veya kliman›n yerini de¤ifltirirken kullan›lan otomatik so¤utmaya geçilir.)

NOTNOTNOTNOTNOT

   
Sayfa 299

Ünite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesiÜnite ON/OFF dü¤mesi
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Ayn› odaya iki klima kurmaAyn› odaya iki klima kurmaAyn› odaya iki klima kurmaAyn› odaya iki klima kurmaAyn› odaya iki klima kurma
■ Ayn› odaya iki klima kuruldu¤unda, tek uzaktan kumandayla iki klima çal›flt›r›lmad›¤›nda bu ayar› kullan›n. Uzaktan kumanday› ve iç

üniteyi ayarlay›n.

Kapa¤› aç›n ve pilleri ç›kar›n.Kapa¤› aç›n ve pilleri ç›kar›n.Kapa¤› aç›n ve pilleri ç›kar›n.Kapa¤› aç›n ve pilleri ç›kar›n.Kapa¤› aç›n ve pilleri ç›kar›n.

Pilin yan›ndaki sviç hatt›n›n ba¤lant›s›n›Pilin yan›ndaki sviç hatt›n›n ba¤lant›s›n›Pilin yan›ndaki sviç hatt›n›n ba¤lant›s›n›Pilin yan›ndaki sviç hatt›n›n ba¤lant›s›n›Pilin yan›ndaki sviç hatt›n›n ba¤lant›s›n›
tel makas›yla kesin.tel makas›yla kesin.tel makas›yla kesin.tel makas›yla kesin.tel makas›yla kesin.

1
2

Ba¤lant›y› kesin

Pilleri tak›n.Pilleri tak›n.Pilleri tak›n.Pilleri tak›n.Pilleri tak›n.
Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.Kapa¤› kapat›n.3

Uzaktan kumandan›n ayarlanmas›Uzaktan kumandan›n ayarlanmas›Uzaktan kumandan›n ayarlanmas›Uzaktan kumandan›n ayarlanmas›Uzaktan kumandan›n ayarlanmas›

Güç kayna¤›n› kapat›n ve 1 dakika sonra aç›n.Güç kayna¤›n› kapat›n ve 1 dakika sonra aç›n.Güç kayna¤›n› kapat›n ve 1 dakika sonra aç›n.Güç kayna¤›n› kapat›n ve 1 dakika sonra aç›n.Güç kayna¤›n› kapat›n ve 1 dakika sonra aç›n.

‹ç ünitenin sol taraf›nda aç›klanan prosedüre göre‹ç ünitenin sol taraf›nda aç›klanan prosedüre göre‹ç ünitenin sol taraf›nda aç›klanan prosedüre göre‹ç ünitenin sol taraf›nda aç›klanan prosedüre göre‹ç ünitenin sol taraf›nda aç›klanan prosedüre göre
ayarlanan uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve uzaktanayarlanan uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve uzaktanayarlanan uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve uzaktanayarlanan uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve uzaktanayarlanan uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve uzaktan
kumandadaki ACL dü¤mesine basarak bir sinyal gönderin.kumandadaki ACL dü¤mesine basarak bir sinyal gönderin.kumandadaki ACL dü¤mesine basarak bir sinyal gönderin.kumandadaki ACL dü¤mesine basarak bir sinyal gönderin.kumandadaki ACL dü¤mesine basarak bir sinyal gönderin.

‹ç üniteden sinyal al›m ses olan “bip” sesinin ç›k›p‹ç üniteden sinyal al›m ses olan “bip” sesinin ç›k›p‹ç üniteden sinyal al›m ses olan “bip” sesinin ç›k›p‹ç üniteden sinyal al›m ses olan “bip” sesinin ç›k›p‹ç üniteden sinyal al›m ses olan “bip” sesinin ç›k›p
ç›kmad›¤›n› kontrol edin.ç›kmad›¤›n› kontrol edin.ç›kmad›¤›n› kontrol edin.ç›kmad›¤›n› kontrol edin.ç›kmad›¤›n› kontrol edin.

Ayar tamamland›¤›nda, iç üniteden bir alarm sesi “bip” ç›kar.
(Sinyal al›m sesi gelmezse, ayar› bafltan bafllat›n.)

1
2

3

‹ç üniteyi ayarlama‹ç üniteyi ayarlama‹ç üniteyi ayarlama‹ç üniteyi ayarlama‹ç üniteyi ayarlama

Sinyal ACL dü¤mesine
bas›ld›ktan yaklafl›k 6
saniye sonra
gönderildi¤inden,
uzaktan kumanday› iç
üniteye bir süre daha
yönlendirmeye devam
edin.

Çocuk kilidiÇocuk kilidiÇocuk kilidiÇocuk kilidiÇocuk kilidi
■ Bu ifllev, bir ifllem hatas›n› önlemek için uzaktan kumanda kullan›m›n› kilitler.

1
Uzaktan kumanday› klimaya do¤ru tutun ve

SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre bas›n.

 ekrana gelir. Çocuk Kilidi ayarland›¤›nda, yaln›zca ON/OFF

(AÇMA/KAPAMA) dü¤mes çal›flt›r›labilir.

Boflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleri

SET (AYAR) dü¤mesine 3 saniye veya daha uzun süre basarak  ›fl›¤›n›
kapat›n.

• Çocuk Kilidi ayarland›¤›nda, s›cakl›k, fan h›z› ve hava ak›m› yönü ayarlar›
de¤ifltirilemez. Ayarlar› de¤ifltirmek için, Çocuk Kilidini s›f›rlay›n.

Sinyal Al›m›

bip

NOTNOTNOTNOTNOT
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Uzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümüUzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümüUzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümüUzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümüUzaktan kumanda kullan›m ve ekran bölümü
Çal›flt›rma bölümüÇal›flt›rma bölümüÇal›flt›rma bölümüÇal›flt›rma bölümüÇal›flt›rma bölümü

‹letim yöntemi‹letim yöntemi‹letim yöntemi‹letim yöntemi‹letim yöntemi
Uzaktan kumandadaki her dü¤meye bas›ld›¤›nda (uzaktan kumanda klima ünitesine do¤ru yöneltildi¤inde), bir sinyal iletilir.
Sinyal do¤ru biçimde al›n›nca ünite bir ses ç›kar›r.

OPERATION MODE (‹fiLEMOPERATION MODE (‹fiLEMOPERATION MODE (‹fiLEMOPERATION MODE (‹fiLEMOPERATION MODE (‹fiLEM
MODU) seçim dü¤mesiMODU) seçim dü¤mesiMODU) seçim dü¤mesiMODU) seçim dü¤mesiMODU) seçim dü¤mesi

Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, mod
de¤iflir.

 Sayfa 299,301

• Yukar›daki flekilde, aç›klama amac›yla bütün
göstergelere yer verilmekle birlikte uygulamada
yaln›z ilgili parçalar gösterilir.

ON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesiON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesiON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesiON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesiON/OFF (›fl›kl›) dü¤mesi

Çal›flmay› bafllatmak için bas›n,
durdurmak için tekrar bas›n.

HI/ECO dü¤mesiHI/ECO dü¤mesiHI/ECO dü¤mesiHI/ECO dü¤mesiHI/ECO dü¤mesi

Bu dü¤me HIGH POWER/ECONOMY
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) ifllemini
de¤ifltirir.

 Sayfa 310

AIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesiAIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesiAIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesiAIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesiAIR FLOW (UP/DOWN) dü¤mesi

Bu dü¤me hava ak›fl (yukar›/afla¤›)
yönünü de¤ifltirir.

 Sayfa 302

TIME SET UP anahtar›TIME SET UP anahtar›TIME SET UP anahtar›TIME SET UP anahtar›TIME SET UP anahtar›

Bu dü¤me saati ayarlamak içindir.

 Sayfa 299

SLEEP dü¤mesiSLEEP dü¤mesiSLEEP dü¤mesiSLEEP dü¤mesiSLEEP dü¤mesi

Bu dü¤me SLEEP (UYKU) ifllemini
seçer.

 Sayfa 303

CLEAN anahtar›CLEAN anahtar›CLEAN anahtar›CLEAN anahtar›CLEAN anahtar›

Bu dü¤me CLEAN (TEM‹ZL‹K) ifllemini
seçer.

 Sayfa 312

ON TIMER dü¤mesiON TIMER dü¤mesiON TIMER dü¤mesiON TIMER dü¤mesiON TIMER dü¤mesi

Bu dü¤me, ON TIMER çal›flma modunu
seçer.

CANCEL dü¤mesiCANCEL dü¤mesiCANCEL dü¤mesiCANCEL dü¤mesiCANCEL dü¤mesi

Bu dü¤me zamanlay›c› ON, zamanlay›c›
OFF veya SLEEP ifllemini iptal eder.

ACL dü¤mesiACL dü¤mesiACL dü¤mesiACL dü¤mesiACL dü¤mesi

Mikro bilgisayar› s›f›rlamak için anahtar.

 Sayfa 296

OFF TIMER dü¤mesiOFF TIMER dü¤mesiOFF TIMER dü¤mesiOFF TIMER dü¤mesiOFF TIMER dü¤mesi

Bu dü¤me, OFF TIMER çal›flma modunu
seçer.

 Sayfa 303

TEMPERATURE (SICAKLIKTEMPERATURE (SICAKLIKTEMPERATURE (SICAKLIKTEMPERATURE (SICAKLIKTEMPERATURE (SICAKLIK
AYAR) dü¤mesiAYAR) dü¤mesiAYAR) dü¤mesiAYAR) dü¤mesiAYAR) dü¤mesi

Bu dü¤me oda s›cakl›¤›n› ayarlar.

‹letim bölümü‹letim bölümü‹letim bölümü‹letim bölümü‹letim bölümü

SILENT (SESS‹Z) dü¤mesiSILENT (SESS‹Z) dü¤mesiSILENT (SESS‹Z) dü¤mesiSILENT (SESS‹Z) dü¤mesiSILENT (SESS‹Z) dü¤mesi

Bu dü¤me SILENT (SESS‹Z) ifllemini
de¤ifltirir.

 Sayfa 311

 Sayfa 304

WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesiWEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesiWEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesiWEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesiWEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesi

Bu dü¤me HAFTALIK ZAMANLAYICIYI
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) olarak
de¤ifltirir.

 Sayfa 306

FAN SPEED dü¤mesiFAN SPEED dü¤mesiFAN SPEED dü¤mesiFAN SPEED dü¤mesiFAN SPEED dü¤mesi

Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, fan h›z›
de¤iflir.

 Sayfa 300

NIGHT SETBACK NIGHT SETBACK NIGHT SETBACK NIGHT SETBACK NIGHT SETBACK (GECE AYARI)(GECE AYARI)(GECE AYARI)(GECE AYARI)(GECE AYARI)
dü¤mesidü¤mesidü¤mesidü¤mesidü¤mesi

Bu dü¤me NIGHT SETBACK (GECE
AYARI) ifllemini ayarlar.

 Sayfa 311

SET (AYAR)/Çocuk KilidiSET (AYAR)/Çocuk KilidiSET (AYAR)/Çocuk KilidiSET (AYAR)/Çocuk KilidiSET (AYAR)/Çocuk Kilidi
dü¤mesidü¤mesidü¤mesidü¤mesidü¤mesi

Zamanlay›c›y› ve Çocuk Kilidi
ayarlamak için bu dü¤meyi kullan›n.

 Sayfa 297

TIMER dü¤mesiTIMER dü¤mesiTIMER dü¤mesiTIMER dü¤mesiTIMER dü¤mesi

Bu dü¤me, mevcut saati ve
zamanlay›c› ifllevini ayarlamak için
kullan›l›r.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesiPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesiPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesiPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesiPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesi

Bu dü¤me HAFTALIK ZAMANLAYICIYI
ayarlar.

 Sayfa 306
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NOTNOTNOTNOTNOT

2

Geçerli zaman ayar›Geçerli zaman ayar›Geçerli zaman ayar›Geçerli zaman ayar›Geçerli zaman ayar›
■ Pilleri takarken, geçerli zaman otomatikman zaman ayar moduna ayarlan›r. Mevcut saat olarak Mon (Pzt) ve 13:00 gösterilir. Do¤ru

gün ve saati ayarlay›n.
Örnek: Sat (Cmt) 10:30’a ayarlay›n.

TIME SET UP anahtar›na bas.TIME SET UP anahtar›na bas.TIME SET UP anahtar›na bas.TIME SET UP anahtar›na bas.TIME SET UP anahtar›na bas.

Bir tükenmez kalem (ucu sivri olmay›p yuvarlak olan) ucu, vb. ile bas›n.
Gün göstergesi yan›p söndü¤ünde gün ayarlanabilir.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya      (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

(Sat (Cmt) ayarl›)

SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.
Gün göstergesi yan›p sönmeyi b›rak›p sürekli yanmaya bafllad›¤›nda, gün
ayar› tamamlan›r ve saat göstergesi yan›p sönmeye bafllar.
2. ad›mdaki son ifllemden sonra 60 saniye içinde dü¤meye bast›¤›n›zdan
emin olun, aksi takdirde gün ayarlanmaz.

•  Zamanlay›c›n›n çal›flmas› saate dayan›r, o yüzden lütfen do¤ru
flekilde ayarlay›n.

•  Saat ayarland›¤›nda uzaktan kumanda verileri s›f›rlan›r.

1

Ünite AUTO modunda de¤ilse:

MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.
Dü¤meye her bas›ld›¤›nda mod de¤iflir.

ö¤esine ayarlay›n.

Uzaktan kumanday› klimaya do¤ru tutun ve

ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

• Çal›flma s›ras›nda d›flar› hava
üflenmiyorsa

 Sayfa 317

• AUTO (OTOMAT‹K) mod program›n› istemiyorsan›z,
AUTO yerine COOL (SO⁄UTMA), HEAT (ISITMA),
DRY (NEM ALMA) veya FAN (FAN) ile de¤ifltirin.

 Sayfa 301

AUTO modu
sadece ON/OFF
dü¤mesine basmak
suretiyle
çal›flt›r›labilir.

Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için: ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

1

2

• Hava ak›m›n›n yönünü ayarlama yöntemi.
 Sayfa 302

• Birlikte verilen temizleme filtresi
tak›ld›¤›nda klima otomatik
modda çal›fl›rken havay›
temizler.OFF konumundaki ekran

görüntüsü

• Klima kapat›ld›¤›nda mevcut saat,
gün ve mevcut ÇALIfiMA MODU
gösterilir.

5

“““““  veya  veya  veya  veya  veya      (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

(10:30 olarak ayarlay›n)
4

3

SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.
Saat göstergesi yan›p sönme durumundan sabit yanma durumuna de¤iflir
ve ayar tamamlan›r.
Ad›m 4’deki son ifllemden sonraki 60 saniye içinde dü¤meye basman›z
gerekir, aksi takdirde zaman ayarlanmaz.

• Uzaktan kumandan›n pili de¤ifltirildi¤inde veya ACL dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, uzaktan kumandas› bafllang›ç durumuna ayarlan›r.
HAFTALIK ZAMANLAYICI program› bafllang›ç durumunda
ayarlanmad›¤›ndan, program› ayarlama prosedürüne göre
ayarlay›n.

NOTNOTNOTNOTNOT

AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›AUTO (OTOMAT‹K) modunun kullan›m›
■ Çal›flt›r›ld›¤› andaki oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak otomatik olarak çal›flma modunu (COOL, HEAT, DRY) seçer.
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AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›AUTO (OTOMAT‹K) çal›flma s›ras›nda s›cakl›k ayar›
■ Otomatik çal›flma s›ras›nda da s›cakl›k ayar› yap›labilir.  dü¤mesi ya da  dü¤mesi ile 6 düzeyde ayar mümkündür. Otomatik

çal›flt›rma s›ras›nda, ›s›tma ve so¤utma için ön ayar 24°C’dir.

1
S›cakl›k de¤iflikli¤i gerekti¤inde.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya      (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

■  dü¤meye her bas›ld›¤›nda, anahtar flu s›rayla geçifl yapar
–6 → –5 → ............ –1 → ±0 → +1 ............ +6.
+6 göründü¤ünde  dü¤mesine bas›lsa bile gösterge de¤iflmez.

■  dü¤meye her bas›ld›¤›nda, anahtar flu s›rayla geçifl yapar
+6 → +5 → ............ +1 → ±0 → –1 ............ –6.
–6 göründü¤ünde  dü¤mesine bas›lsa bile gösterge de¤iflmez.

Biraz so¤uk oldu¤u zamanBiraz so¤uk oldu¤u zamanBiraz so¤uk oldu¤u zamanBiraz so¤uk oldu¤u zamanBiraz so¤uk oldu¤u zaman

 dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n.

Biraz s›cak oldu¤u zamanBiraz s›cak oldu¤u zamanBiraz s›cak oldu¤u zamanBiraz s›cak oldu¤u zamanBiraz s›cak oldu¤u zaman

 dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n. dü¤mesine bas›n.

FAN  SPEED FAN  SPEED FAN  SPEED FAN  SPEED FAN  SPEED (FAN HIZI)(FAN HIZI)(FAN HIZI)(FAN HIZI)(FAN HIZI)
■ Is›tma, so¤utma ve fan modundayken kliman›z›n kapasitesini seçebilirsiniz.

NOTNOTNOTNOTNOT

• FANSPEED (FAN HIZI), HI’dan LO’ya veya ULO’ya geçirildi¤inde, akan
so¤utucu gaz›n sesi duyulabilir.

Uzaktan Kumanda görüntüsü
-6 -5 -4 -3 -2  -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30

S›cakl›k
ayar› (°C)

AUTO HIMEDLOULO

Seçti¤iniz çal›flma kapasitesiSeçti¤iniz çal›flma kapasitesiSeçti¤iniz çal›flma kapasitesiSeçti¤iniz çal›flma kapasitesiSeçti¤iniz çal›flma kapasitesi FAN SPEEDFAN SPEEDFAN SPEEDFAN SPEEDFAN SPEED
Mikro bilgisayar taraf›ndan otomatik olarak belirlenir AUTO
Sessiz çal›flma ULO
Enerji tasarrufu çal›flmas› LO
Standart çal›flma MED
Yüksek kapasiteli güçlü çal›flma HI

Uzaktan kumanday› klimaya do¤ru tutun ve

FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.

Dü¤meye her bas›ld›¤›nda, fan h›z› de¤iflir.
1
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COOL/HEAT/DRY/FAN (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan›m›COOL/HEAT/DRY/FAN (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan›m›COOL/HEAT/DRY/FAN (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan›m›COOL/HEAT/DRY/FAN (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan›m›COOL/HEAT/DRY/FAN (SO⁄UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan›m›

Hava ak›m›n›n yönünü ayarlama yöntemi.

 Sayfa 302

Uzaktan kumanday› klimaya do¤ru tutun ve

MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.MODE dü¤mesine bas›n.
Gereken bir moda ayarlay›n.

(Cool), (Heat), (Dry),  (Fan)

ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

TEMP dü¤mesine bas›n.TEMP dü¤mesine bas›n.TEMP dü¤mesine bas›n.TEMP dü¤mesine bas›n.TEMP dü¤mesine bas›n.

Tercih edilen s›cakl›k için  veya  dü¤mesine bas›n.

Öneri

FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.FAN SPEED dü¤mesine bas›n.

Fan h›z›n› tercih etti¤iniz flekilde ayarlay›n.
Fan h›z›, Dry (Kuru) ifllemi alt›nda ayarlanamaz.

4

3

Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için:Durdurmak için: ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

2

1

• Is›tma ifllemine bafllad›¤›nda d›flar› hava üflenmiyorsa.
 Sayfa 317

Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›Klima çal›flabilir s›cakl›k ayar›
■ Afla¤›da belirtilen çal›flma s›n›rlar› içinde kullan›n. Bu s›n›rlar›n d›fl›nda çal›flt›r›lmas›, koruma cihazlar›n›n devreye girmesine yol

açarak ünitenin çal›flmas›n› önleyebilir.

So¤utma çal›flmas›So¤utma çal›flmas›So¤utma çal›flmas›So¤utma çal›flmas›So¤utma çal›flmas› Is›tma çal›flmas›Is›tma çal›flmas›Is›tma çal›flmas›Is›tma çal›flmas›Is›tma çal›flmas›

D›flar›daki s›cakl›kD›flar›daki s›cakl›kD›flar›daki s›cakl›kD›flar›daki s›cakl›kD›flar›daki s›cakl›k Yaklafl›k -15 ilâ 46°C Yaklafl›k -15 ilâ 24°C

‹çerideki s›cakl›k‹çerideki s›cakl›k‹çerideki s›cakl›k‹çerideki s›cakl›k‹çerideki s›cakl›k Yaklafl›k 18 ilâ 32°C Yaklafl›k 10 ilâ 30°C

‹çerideki nem‹çerideki nem‹çerideki nem‹çerideki nem‹çerideki nem —

Yaklafl›k %80’in alt›nda
Ünitenin %80’in üzerindeki nem seviyelerinde uzun
süre kullan›lmas› iç ünitenin yüzeyinde
kondensasyon oluflmas›na yol açarak su
damlamas›na neden olabilir.

HEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleriHEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleriHEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleriHEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleriHEAT (ISITMA) modunda çal›flman›n özellikleri
           HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi HEAT modunda çal›flman›n iflleyifli ve kapasitesi
■ ‹flleyifli‹flleyifli‹flleyifli‹flleyifli‹flleyifli
• Ünite, d›flar›daki so¤uk havadan ›s›y› çekerek içeri vermek suretiyle oday› ›s›t›r. Is› pompas› sisteminin bir özelli¤i olarak, d›fl hava

s›cakl›¤› düfltükçe ›s›tma kapasitesi azal›r.
• Klimay› açt›ktan sonra s›cak hava gelmesi biraz zaman alabilir.
• D›flar›daki s›cakl›k çok düfltü¤ünde ilave bir ›s›tma kayna¤› kullan›lmas› uygun olur.

               Karlanma önlemeKarlanma önlemeKarlanma önlemeKarlanma önlemeKarlanma önleme
D›flar›daki s›cakl›k düflüp nem oran› yükseldi¤inde d›fl ünitenin ›s› eflanjörünün üzeri buz tutar ve bu durum verimli ›s›tmay› engeller.
Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.Bu durumda, otomatik buz çözme fonksiyonu devreye girer ve buz çözme ifllemi s›ras›nda ›s›tma ifllemi 5 ila 15 dakika kadar durur.
• Hem iç hem de d›fl fan durur ve buz çözme ifllemi s›ras›nda RUN ›fl›¤› yavafl yavafl yan›p sönmeye bafllar (1,5 saniye ON, 0,5 saniye

OFF).
• Karlanma önleme s›ras›nda d›fl üniteden d›flar›ya bir miktar buhar ç›kabilir. Bu, buzun çözülmesi için gereklidir ve bir ar›za de¤ildir.
• Karlanma önleme ifllemi tamamlan›r tamamlanmaz HEAT çal›flmas› yeniden bafllar.
• Üst ve alt hava ç›k›fllar› seçilmifl olmas›na ra¤men, buz eritme ifllemi s›ras›nda alt kanat kapan›r.

NOTNOTNOTNOTNOT

• ‹fllem modu, klima çal›flmad›¤›nda da ayarlanabilir veya
de¤ifltirilebilir.
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Hava ak›fl› yön ayar›Hava ak›fl› yön ayar›Hava ak›fl› yön ayar›Hava ak›fl› yön ayar›Hava ak›fl› yön ayar›

• Çal›flma bafllad›¤›nda, kanat yönü so¤uk cereyan› önlemek amac›yla yatay konumda olup, s›cak hava üflemeye bafllad›ktan sonra ayarlanan
konuma döner.

• Kanat yönü, oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤a ulafl›p kompresör durdu¤unda veya buz çözme ifllemi devam ederken yatay konuma getirilecektir.
• Yukar›da belirtilen süre boyunca hava ak›fl yönü ayarlanamaz. S›cak hava sa¤land›ktan ve kanat ayarlanan konuma ulaflt›ktan sonra hava ak›fl yönü

ayarlar›n› de¤ifltirin.

ISITMA ‹fiLEM‹NE DA‹R NOTISITMA ‹fiLEM‹NE DA‹R NOTISITMA ‹fiLEM‹NE DA‹R NOTISITMA ‹fiLEM‹NE DA‹R NOTISITMA ‹fiLEM‹NE DA‹R NOT

KANAT HAFIZASI (KANAT DURMUfi)KANAT HAFIZASI (KANAT DURMUfi)KANAT HAFIZASI (KANAT DURMUfi)KANAT HAFIZASI (KANAT DURMUfi)KANAT HAFIZASI (KANAT DURMUfi)
Kanat çal›fl›rken AIRFLOW dü¤mesine bast›¤›n›zda bulundu¤u pozisyonda sal›n›m yapmay› b›rak›r.  Bu aç› mikroifllemcinin haf›zas›na al›nd›¤› için bir
sonraki çal›flmada kanat otomatikman bu aç›ya ayarlanacakt›r.

UYARIUYARIUYARIUYARIUYARI
• Herhangi bir cismi klimadan gelen hava ak›fl›na uzun süre do¤rudan

tutmay›n.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
• COOL (SO⁄UTMA) veya DRY (NEM ALMA) ifllemi s›ras›nda, hava ak›fl›

uzun süre tam afla¤› yönde olacak flekilde çal›flt›rmay›n. Aksi takdirde,
ç›k›fl ›zgaras›nda yo¤uflma oluflarak afla¤›ya damlayabilir. Aksi halde d›fl
›zgarada kondensasyon oluflarak yere damlayabilir.

• Kontrol aç›s› de¤iflebilece¤i veya kanat tam olarak kapanmayabilece¤i
için kanatlar› elle ayarlamaya çal›flmay›n.

HEAT (Yatay hava
ak›m›)

(Öne e¤ik hava
ak›m›)

COOL, DRY

• Durma s›ras›nda tavsiye edilen panjur
aç›s›

• Kanatç›k ve panjurun gerçek konumu, gösterilenden farkl› olabilir.

NOTNOTNOTNOTNOT

(Sal›n›m)(Kanat durur)

Hava ak›m› yönünü ayarlamaHava ak›m› yönünü ayarlamaHava ak›m› yönünü ayarlamaHava ak›m› yönünü ayarlamaHava ak›m› yönünü ayarlama
■ Yukar›/afla¤› yönü uzaktan kumanda üzerindeki AIRFLOW U/D (UP/DOWN) dü¤mesiyle ayarlanabilir. Bu dü¤meye her

bas›fl›n›zda çal›flma modu flöyle de¤iflir:
HAVA AKIfiI (YUKARI/AfiA⁄I) modundaki de¤iflim.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
• Hava ak›fl yönünü ayarlarken klima içinde dönen fanlara

dikkat edin.
Aksi takdirde parmaklar›n›z yaralanabilir.

• Alt kanat klima kapal›yken ayarlanamaz.

Sol/sa¤ hava ak›fl› yönünün ayarlanmas›Sol/sa¤ hava ak›fl› yönünün ayarlanmas›Sol/sa¤ hava ak›fl› yönünün ayarlanmas›Sol/sa¤ hava ak›fl› yönünün ayarlanmas›Sol/sa¤ hava ak›fl› yönünün ayarlanmas›

Hava ak›fl› kanatç›¤›n› sol/sa¤ yönünde elle hareket ettirerek
ayarlay›n.

RFB012A006C_TU_289-303 4/18/14, 20:22302



– 303 –

■ Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,Ünite kapal›yken bas›ld›¤› takdirde,
SLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI) çal›flmas› bir önceki çal›flma
ayarlar›yla bafllar ve ayar süresi sonunda klima kapat›l›r.

■ ÜÜÜÜÜnite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,nite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,nite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,nite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,nite çal›fl›rken bas›ld›¤› takdirde,
ayar süresi geçtikten sonra klima kapat›l›r.
Bu dü¤meye her bas›fl›n›zda gösterge flöyle de¤iflir:

Örnek: 7 saat sonra durmas›n› istiyorsunuz.

  olarak ayarlay›n

Zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) yanar.

h
• Ayar süresi geçti¤inde ünite durur.

SLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISISISISISI) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›
■ Ayar süresi sona erdi¤inde ünite otomatikman durur.

Afl›r› so¤utma veya ›s›tmay› önlemek için, ayarlanan s›cakl›k geçen zamana göre otomatikman ayarlan›r.       Sayfa 305

SLEEP dü¤mesine bas›n.SLEEP dü¤mesine bas›n.SLEEP dü¤mesine bas›n.SLEEP dü¤mesine bas›n.SLEEP dü¤mesine bas›n.1

• OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) ile ayn› zamanda
ayarlanamaz.

Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
SLEEP (UYKU) dü¤mesine basarak yeni bir süre
ayarlay›n.

‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için
SLEEP (UYKU) göstergesini kapatmak için
CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.

Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
OFF-TIMER dü¤mesini kullanarak yeni bir
zaman belirleyin.

‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için
Zamanlay›c› ekran›n› kapatmak için CANCEL
(‹PTAL ET) dü¤mesine bas›n.

Örnek: 22:30’da durmas›n› istiyorsunuz.

ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

OFF-TIMER dü¤mesine bas›n.OFF-TIMER dü¤mesine bas›n.OFF-TIMER dü¤mesine bas›n.OFF-TIMER dü¤mesine bas›n.OFF-TIMER dü¤mesine bas›n.
OFF-TIMER göstergesi  yan›p sönmeye bafllar.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya      (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.
 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50

22:30 olarak ayarlaym

3

1

4 SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Ekran yan›p sönme durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve
ayarlama ifllemi tamamlan›r.
Zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) yanar.

2

• Ünite, ayarlanan sürenin sonunda durur.
• Ad›m 3’teki son ifllemden sonraki 60 saniye içinde dü¤meye basman›z

gerekir, aksi takdirde ayar ifllemi tamamlanmaz.
• OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m› s›ras›nda geçerli

zaman gösterilmez.
• SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullan›m›ndan farkl› olarak,

OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m› s›ras›nda
otomatik ayarl› s›cakl›k ayar› yap›lmaz.

(On dakikl›k
birimler)

OFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICIOFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICIOFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICIOFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICIOFF-TIMER’›n (KAPANMA ZAMANLAYICISISISISISI) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›) kullan›m›
■ Ayar zaman› geldi¤inde ünite otomatikman durur.

Klima kapal›yken Ad›m 1’den, klima çal›fl›yorken Ad›m 2’den bafllay›n.

(On dakikl›k
birimler)

NOTNOTNOTNOTNOT

NOTNOTNOTNOTNOT

...  

Görüntü yok 
(iptal)

(Birer saatlik birimler)
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ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›ON-TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan›m›
■ Oda s›cakl›¤›n›n ayar zaman›nda optimum s›cakl›¤a ulaflmas› için, çal›flma ayar zaman›ndan 5 ila 60 dakika önce bafllar.  Sayfa 305

ON-TIMER ifllemi kliman›n çal›fl›p çal›flmamas›ndan ba¤›ms›z olarak ayarlanabilir. 

1

2

3

SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›SLEEP TIMER + ON-TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›
■ SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ve ON TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICISI) birlikte kullan›m›.

Örnek: 3 saat sonra durup, saat 8:00’deki belirlenmifl s›cakl›¤›n yak›n›nda olmak üzere
tekrar çal›flacak.

■ SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar›

Sayfa 303’deki yöntemle ayarlan›r.

  olarak ayarlay›n

■ ON-TIMER çal›flt›rma ayar›ON-TIMER çal›flt›rma ayar›ON-TIMER çal›flt›rma ayar›ON-TIMER çal›flt›rma ayar›ON-TIMER çal›flt›rma ayar›

ON-TIMER’da (AÇILMA ZAMANLAYICISI) bahsedilen yukar›daki prosedürle
ayarlay›n.

  olarak ayarlay›n

Bu ünitenin zamanlay›c› ›fl›¤›n›n (sar›) yanma ayar› tamamlanm›fl olur.

h
• SLEEP TIMER’›n (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar süresi geçtikten sonra çal›flma

durur ve ON TIMER’›n (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zaman›ndan 5 ila 60
dakika önce bafllar.

• ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zaman› geldi¤inde zamanlay›c› ›fl›¤›
söner.

‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için
Zamanlay›c› ekran›n› kapatmak için CANCEL (‹PTAL ET) dü¤mesine bas›n.

‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için
Zamanlay›c› göstergesini kapatmak için
CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.

Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
ON-TIMER dü¤mesini kullanarak yeni zaman
ayar›n› yap›n. • Çal›flma belirlenen zamandan 5 ilâ 60 dakika önce bafllar.

• Zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) ayarlama s›ras›nda söner.
• Ad›m 2’teki son ifllemden sonraki 60 saniye içinde dü¤meye basman›z

gerekir, aksi takdirde ayar ifllemi tamamlanm az.
• ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m› s›ras›nda geçerli

zaman gösterilmez.

NOTNOTNOTNOTNOT

(On dakikl›k
birimler)

(On dakikl›k
birimler)

Örnek: Bu durumda tercih edilen oda s›cakl›¤› saat 8:00’de gerekiyor.

ON-TIMER dü¤mesine bas›n.ON-TIMER dü¤mesine bas›n.ON-TIMER dü¤mesine bas›n.ON-TIMER dü¤mesine bas›n.ON-TIMER dü¤mesine bas›n.

ON-TIMER göstergesi  yan›p sönmeye bafllar.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50

8:00 olarak ayarlay›n

SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Ekran yan›p sönme durumundan sürekli yanma durumuna geçer ve
ayarlama ifllemi tamamlan›r.
Zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) yan›kt›r.
Çal›flma s›ras›nda ayarlanm›flsa çal›flma durur.

Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
SLEEP veya ON TIMER dü¤mesini kullanarak yeni zaman ayar›n› yap›n.
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ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›
■ AÇILMA ve KAPANMA ZAMANLAYICISININ zamanlay›c› çal›flmalar›n›n birleflimidir.

Örnek: 22:30’da durup, saat 8:00’deki ayar s›cakl›¤›n›n yak›n›nda olmak üzere tekrar çal›flmas›
istendi¤inde.

■ OFF-TIMER çal›flma ayar›.OFF-TIMER çal›flma ayar›.OFF-TIMER çal›flma ayar›.OFF-TIMER çal›flma ayar›.OFF-TIMER çal›flma ayar›.
Sayfa 303’deki yöntemle ayarlan›r.               olarak ayarlay›n

■ ON-TIMER çal›flma ayar›.ON-TIMER çal›flma ayar›.ON-TIMER çal›flma ayar›.ON-TIMER çal›flma ayar›.ON-TIMER çal›flma ayar›.
Sayfa 304’deki yöntemle ayarlan›r.            olarak ayarlay›n

Ayar tamamland›¤›nda ünite üzerindeki zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) yanacakt›r.

Ayarlanan saat uzaktan kumandada gösterilir. Gösterge ifllem durumuna ba¤l›
olarak de¤iflir.

‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için‹ptal etmek için
Zamanlay›c› ekran›n› kapatmak için CANCEL (‹PTAL ET) dü¤mesine bas›n.

Ayarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesiAyarlanan zaman›n de¤ifltirilmesi
OFF-TIMER veya ON-TIMER dü¤mesini kullanarak yeni bir zaman
belirleyin.

Rahat BafllatmaRahat BafllatmaRahat BafllatmaRahat BafllatmaRahat Bafllatma

ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan›m›nda, odan›n optimum
s›cakl›¤a ZAMANINDA ulaflmas› için ünite çal›flmaya biraz daha erken
bafllar. Buna “Rahat Bafllatma” ad› verilir.
• ‹flleyifl

Oda s›cakl›¤›, AÇILMA
zaman›ndan 60 dakika önce
kontrol edilir.
O s›radaki s›cakl›¤a ba¤l› olarak
zamanlay›c› “ON” saatine
gelmeden 5 ilâ 60 dakika önce
klima ‘çal›flmaya bafllar.

• Bu fonksiyon hem COOL
(SO⁄UTMA) hem de HEAT
(ISITMA) kullan›m çal›flma
modunda (AUTO (OTOMAT‹K)
da dahil) kullan›labilir. DRY
modlar›nda geçerli de¤ildir.

UYKU ZAMANLAYICISIUYKU ZAMANLAYICISIUYKU ZAMANLAYICISIUYKU ZAMANLAYICISIUYKU ZAMANLAYICISI

 COOL çal›flmas›nda
(Stop) Çal›flma bafll›yor.

▼

60 dakika
önceden oda
s›cakl›¤› ölçülür.
önce.

Belirlenen
zaman

▼

SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) seçildi¤inde, ayarlanan
s›cakl›k bir süre sonra otomatikman ayarlanarak odan›n so¤utma
s›ras›nda fazla so¤uk, ›s›tma s›ras›nda da fazla s›cak olmamas›
sa¤lan›r.

• So¤utma s›ras›nda: SLEEP çal›flmas› bafllad›¤›nda önceden
ayarlanm›fl s›cakl›k 1°C düflürülür (zamanlay›c› ayarland›¤›nda).
Bundan sonra, s›cakl›k saatte bir 1°C artarak mevcut s›cakl›ktan
1°C daha yüksek s›cakl›¤a ulafl›l›r.

• Is›tma s›ras›nda: SLEEP çal›flmas› bafllad›¤›nda önceden
ayarlanm›fl s›cakl›k 1°C düflürülür (zamanlay›c› ayarland›¤›nda).
Bundan sonra s›cakl›k mevcut s›cakl›ktan bir saat içinde 3°C, iki
saat içinde de 6°C düfler.

(Çal›flma)
Belirlenen s›cakl›k

ON-TIMER ile klima çal›flmaya bafllar.  Sonra, OFF- TIMER ile
klima durur.
(Örnek Mevcut saat: 5:00 Klima duruyor.)

OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) ile klima
çal›flmay› durdurur.  ON-TIMER (AÇMA ZAMANLAYICISI) ile
klima çal›flmaya bafllar.
(Örnek Mevcut saat: 20:00 Klima çal›fl›yor.)
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HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m›HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m›HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m›HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m›HAFTALIK ZAMANLAYICI kullan›m›
■ Haftan›n her günü için en fazla 4’e kadar zamanlay›c›l› çal›flma (ON-TIMER / OFF-TIMER) (AÇMA ZAMANLAYICI/KAPAMA

ZAMANLAYICI) mevcuttur. Haftada maks. 28 program kullan›labilir. Bu ayarland›¤›nda, zamanlay›c› ifllemi HAFTALIK ZAMANLAYICI
iptal edilmedikçe her hafta ayn› programlarda yinelenecektir.

Örnek (So¤utma sezonu)Örnek (So¤utma sezonu)Örnek (So¤utma sezonu)Örnek (So¤utma sezonu)Örnek (So¤utma sezonu)

HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayar›HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayar›HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayar›HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayar›HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ayar›

■ WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesini kullanarak HAFTALIK ZAMANLAYICIYI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) olarak de¤ifltirin.

1 WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesine bas›n.WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesine bas›n.WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesine bas›n.WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesine bas›n.WEEKLY (HAFTALIK) dü¤mesine bas›n.

HAFTALIK ZAMANLAYICI etkin hale gelir.
WEEKLY (HAFTALIK) dü¤meye her bas›ld›¤›nda, gösterge flu s›raya göre
de¤iflir:

HAFTALIK ZAMANLAYICI AÇIK olarak ayarland›¤›nda, kliman›n
zamanlay›c› ›fl›¤› (sar›) yanar.
Uzaktan kumandan›n pili de¤ifltirildi¤inde veya ACL dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, uzaktan kumandas› bafllang›ç durumuna ayarlan›r.
HAFTALIK ZAMANLAYICI program› bafllang›ç durumunda
ayarlanmad›¤›ndan, program› ayarlama prosedürüne göre ayarlay›n.

• HAFTALIK ZAMANLAYICI, kliman›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
önemli olmaks›z›n ON/OFF (AÇIK/KAPALI) olarak ayarlan›r.

• HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICI) ifllemi, kliman›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n› önemli
olmaks›z›n etkin hale gelir.
ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) ayarlama saatine
ulafl›ld›¤›nda, uzaktan kumanda ayarlanan içeri¤e göre
çal›fl›r. Uzaktan kumanda göstergesi de ayarlanan ifllem
içeri¤ine geçer. Ayar, HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON-
TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) iflleminden sonra uzaktan
kumandadan de¤ifltirilebilir.
Afla¤›daki içerik ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) ile
ayarlanabilir.
‹fllem modu, fan h›z›, s›cakl›k, hava ak›m› yönü, ECONOMY
(EKONOM‹), NIGHT SETBACK (GECE AYARI), SILENT
(SESS‹Z).
Rahat Bafllatma HAFTALIK ZAMANLAYICI ON-TIMER
(AÇILMA ZAMANLAYICI) ifllemi için yap›lmaz.

• HAFTALIK ZAMANLAYICININ OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) ifllemi yaln›zca klima çal›fl›rken etkindir.
OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) taraf›ndan
ayarlanan saate ulafl›ld›¤›nda, klima durur.

• Mevcut gün (haftan›n günü) için birden fazla program
numaras› ayarland›¤›nda, ifllem ayarlanan en erken saatten
yap›l›r.

• Çeflitli zamanlay›c›lar (ON-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICI), OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)
ve SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICI)) çal›flt›¤›nda,
HAFTALIK ZAMANLAYICI ON-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICIDA) ayarlanan saate eriflildi¤inde bile
çal›flmaz. HAFTALIK ZAMANLAYICI, çeflitli zamanlay›c›lar
sonland›r›ld›ktan sonra etkin hale gelir.

• Haftan›n ayn› gününde ayn› saatinde ON-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) ayarlanamaz.

: HAFTALIK ZAMANLAYICI
ayar›

: MANUEL ayar›

(HAFTALIK
ZAMANLAYICI aç›k)

(HAFTALIK
ZAMANLAYICI kapal›)

Görüntü yok

NOTNOTNOTNOTNOT
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Ayar modu <Bireysel ayar>Ayar modu <Bireysel ayar>Ayar modu <Bireysel ayar>Ayar modu <Bireysel ayar>Ayar modu <Bireysel ayar>

6 ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMAON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMAON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMAON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMAON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) dü¤mesine bas›n.ZAMANLAYICI) dü¤mesine bas›n.ZAMANLAYICI) dü¤mesine bas›n.ZAMANLAYICI) dü¤mesine bas›n.ZAMANLAYICI) dü¤mesine bas›n.

ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)
belirlenir ve saat göstergesi yan›p söner.

ON-TIMER (AÇILMA
ZAMANLAYICI) seçilir

SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Ayarlanan içerik (ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya
OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) mevcut
olmad›¤›nda,  ve  zamanlay›c›lar› yan›p söner.

Ayarlanan içerik (ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) veya
OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) mevcut
oldu¤unda,  ve  ö¤elerinden biri yanar.

5

4 “““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

Bir program numaras› seçin.
 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

P1 P2 P3 P4

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

P1 P4 P3 P2

3 SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Haftan›n günü belirlenir ve program numaras› yan›p söner.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.

 ve haftan›n mevcut günü yan›p söner.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

Haftan›n ay›r›lacak gününü seçin.
 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

Mon Tue Wed ... Sun

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

Mon Sun ...Sat Tue

1
Haftan›n mevcut gününü ve saatini ayarlad›ktan sonra ayarlay›n.

2
Haftan›n tüm günlerini
görüntüler

Haftan›n tüm günlerini
görüntüler

OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) seçilir
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10 PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesini veya SET (AYAR) dü¤mesinePROGRAM (PROGRAM) dü¤mesini veya SET (AYAR) dü¤mesinePROGRAM (PROGRAM) dü¤mesini veya SET (AYAR) dü¤mesinePROGRAM (PROGRAM) dü¤mesini veya SET (AYAR) dü¤mesinePROGRAM (PROGRAM) dü¤mesini veya SET (AYAR) dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›ld›¤›nda, ayar klimaya gönderilir.
‹letim 3 saniye ald›¤›ndan, uzaktan kumanday› bu süre boyunca iç ünitenin uzaktan
kumandas›n›n sinyal al›c›s›na do¤rultun.
Ayar ald›¤›nda, alarm sesi (bip, bip, bip) ç›kar.
SET (AYAR) dü¤mesine bas›ld›¤›nda, ayar 2. ad›ma devam eder.

9 SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Saat belirlenir ve  ve  yan›p söner.

8 Gerekli ifllem içeri¤ini ayarlay›n.Gerekli ifllem içeri¤ini ayarlay›n.Gerekli ifllem içeri¤ini ayarlay›n.Gerekli ifllem içeri¤ini ayarlay›n.Gerekli ifllem içeri¤ini ayarlay›n.

ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) seçildi¤inde, ifllem modu, fan h›z› ve hava ak›m
yönü de¤ifltirilebilir ve ECONOMY(EKONOM‹), SILENT (SESS‹Z) veya NIGHT SETBACK
(GECE AYARI) ifllemi ayarlanabilir.

7 “““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

Bir saat ayarlay›n.
 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10

 Dü¤meye her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50

ON-TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICI) seçildi¤inde, 8. ad›ma
gidin.
OFF-TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) seçildi¤inde, 9. ad›ma
gidin.

Ayar modu <Toplu ayar>Ayar modu <Toplu ayar>Ayar modu <Toplu ayar>Ayar modu <Toplu ayar>Ayar modu <Toplu ayar>

■ Ayn› ifllem içeri¤ini haftan›n tüm günlerinin ayn› program numaras›na ayarlay›n. Yukar›daki 2. ad›mda, “haftan›n tüm günleri”ni seçin.
Bireysel olarak ayarlanan içerik ayn› program numaras›nda oldu¤unda, içeri¤in üzerine yaz›l›r.

• Ayar modunda 60 saniye boyunca ifllem yap›lmad›¤›nda, yap›lan ayar de¤ifliklikleri geçersiz olur ve ayar modu sonlan›r.
Sonradan,   ve tüm program numaralar› (P1, P2, P3 ve P4) 10 saniye boyunca yan›p söner.
(Yaln›zca bir program› ayarlarken ayar modu sonland›r›l›rsa bu yan›p sönmeye uyulamaz.)

• Ayar modunun sonunda, uzaktan kumanday› klimaya yöneltin ve PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n. Bu durumda,
klimadan bir sinyal al›m alarm sesinin (bip, bip, bip) üç kez ç›kt›¤›n› kontrol edin. Alarm sesi ç›kmazsa, modu PROGRAM
(PROGRAM) dü¤mesine basarak ayar moduna tekrar ayarlay›n ve alarm sesinin ç›kt›¤›n› kontrol edin.

(On dakikl›k
birimler)

(On dakikl›k
birimler)

NOTNOTNOTNOTNOT
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Ayar›n iptal edilmesi <Bireysel ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Bireysel ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Bireysel ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Bireysel ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Bireysel ayar>

3 SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.SET (AYAR) dü¤mesine bas›n.

Haftan›n günü belirlenir ve program numaras› yan›p söner.

2

5 CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.CANCEL (‹PTAL) dü¤mesine bas›n.

ON veya OFF-TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI veya KAPANMA
ZAMANLAYICININ) ayar içeri¤i iptal edilir ve saat göstergesi bölümünde

  gösterilir.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›ld›¤›nda, ayar klimaya
gönderilir.
Ayar ald›¤›nda, alarm sesi (bip, bip, bip) ç›kar.
Her bir program›n ayar içeri¤i iptal edilir. Yukar›da belirtilen ifllemi, iptal
edilecek her bir program için uygulay›n.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine bas›n.

 ve haftan›n mevcut günü yan›p söner.
1

Ayar›n iptal edilmesi <Toplu ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Toplu ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Toplu ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Toplu ayar>Ayar›n iptal edilmesi <Toplu ayar>

Modu onaylaModu onaylaModu onaylaModu onaylaModu onayla

Boflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleri
Onaylama modu ON/OFF (AÇMA/KAPAMA), CANCEL (‹PTAL) veya SET
(AYAR) dü¤melerine basarak sonland›r›labilir.

PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine 3 saniye veya dahaPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine 3 saniye veya dahaPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine 3 saniye veya dahaPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine 3 saniye veya dahaPROGRAM (PROGRAM) dü¤mesine 3 saniye veya daha

uzun süre bas›n.uzun süre bas›n.uzun süre bas›n.uzun süre bas›n.uzun süre bas›n.

 yan›p söner ve ayar içeri¤i yanar.

1
HAFTALIK ZAMANLAYICI ayar› içeri¤i onaylanabilir.

2 “““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

Onaylanacak haftan›n gününü ve program say›s›n› seçin.
Göstergede haftan›n mevcut gününden bafllan›r. Ayar yap›lmadan
program için,  görüntülenir. PROGRAM (PROGRAM) dü¤mesi
Onaylama modunda bas›ld›¤›nda, ayar modu ayarlan›r.

“““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n.

‹ptal edilecek günü seçin.

4 “““““  veya  veya  veya  veya  veya  (TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n(TIMER (ZAMANLAYICI))” dü¤mesine bas›n

‹ptal edilecek program numaras›n› seçin.
‹fllem iptal edildi¤inde, SET (AYAR) dü¤mesine basmay›n. SET (AYAR)
dü¤mesine bas›l›rsa, mod Ayar moduna geçer.

■ Ayn› ifllem içeri¤i- haftan›n tüm günlerinin ayn› program numaras›nda oldu¤unda, toplu silmeye izin verilir. Yukar›daki 2. ad›mda,
“haftan›n tüm günleri”ni seçin. 3. ad›mdaki prosedür yukar›da belirtilenle ayn›d›r.
‹fllem içeri¤i, haftan›n günleri aras›nda ayar içeri¤i uyuflmazl›klar›na neden olarak, 308. sayfada belirtilen toplu ayardan sonra
bireysel ayarla de¤ifltirilmifl veya silinmifl ise, toplu silmeye izin verilmez.

• Onaylama modunda 60 saniye boyunca ifllem yap›lmazsa, Onaylama
modu sonlan›r.

6

Mon P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4Tue

Sun P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3 P4
Display of all of the 
days of the week

NOTNOTNOTNOTNOT

Haftan›n tüm günlerini
görüntüler
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HIGH POWER çal›flt›rma hakk›ndaHIGH POWER çal›flt›rma hakk›ndaHIGH POWER çal›flt›rma hakk›ndaHIGH POWER çal›flt›rma hakk›ndaHIGH POWER çal›flt›rma hakk›nda
HI/ECO dü¤mesine bas›ld›¤›nda çal›flt›rma gücü yo¤unlafl›r ve 15 dakika sürekli güçlü so¤utma veya ›s›tma ifllemi bafllat›l›r. Uzaktan
kumanda  gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.

• HIGH POWER çal›flt›rma s›ras›nda, oda s›cakl›¤› kontrol
edilmez. Afl›r› so¤utma veya ›s›tmaya neden oldu¤u
takdirde, HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine
tekrar basarak HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) kullan›m›n›
iptal edin.

• HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) ifllemi DRY (KURU) ve ON-
TIMER + OFF-TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI + KAPANMA
ZAMANLAYICI) ifllemleri s›ras›nda kullan›lmaz.

• ON-TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI) ifllemi ayarland›ktan
sonra HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) ifllemi ayarland›¤›nda,
HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) ifllemi ayarlanan saatten
bafllar.

• Klima kapal›yken çal›flt›r›lamaz.
• HIGH POWER çal›flt›rmadan sonra, so¤utucu ak›flkan›n

ak›fl sesi duyulabilir.

• Afla¤›daki çal›flmalar ayarland›¤›nda, HIGH POWER
(YÜKSEK GÜÇ) kullan›m› iptal edilecektir.
1 HI/ECO dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda.
2 Çal›flt›rma modu de¤iflti¤inde.
3 HIGH POWER çal›flt›rman›n bafllamas›ndan itibaren 15

dakika geçtikten sonra.
4 SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›ld›¤›nda.
5 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine

bas›ld›¤›nda.

ECONOMY çal›flt›rma hakk›ndaECONOMY çal›flt›rma hakk›ndaECONOMY çal›flt›rma hakk›ndaECONOMY çal›flt›rma hakk›ndaECONOMY çal›flt›rma hakk›nda
HI/ECO dü¤mesine bas›nca afl›r› so¤uma ve ›s›nmay› engellemek için gücün azalt›ld›¤› yumuflak bir çal›flma bafllar.
Ünite, so¤utma s›ras›nda ayar s›cakl›¤›ndan 1,5 °C daha yüksek veya ›s›tma s›ras›nda 2,5 °C daha düflük s›cakl›kta çal›fl›r. Uzaktan
kumanda   gösterir ve FAN SPEED (FAN HIZI) görüntüsü kaybolur.

NOTNOTNOTNOTNOT

• Afla¤›daki çal›flmalar ayarland›¤›nda, ECONOMY
(EKONOM‹) kullan›m› iptal edilecektir.
1 HI/ECO dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda.
2 ‹fllem modu DRY’dan (NEM ALMA) FAN’a (FAN)

de¤ifltirildi¤inde.
3 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine

bas›ld›¤›nda.
• Klima kapal›yken çal›flt›r›lamaz.

NOTNOTNOTNOTNOT

HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›HIGH POWER/ECONOMY’nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) kullan›m›

2

Klima çal›flm›yorsa, uzaktan kumanday› klimaya do¤rultun ve

ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine bas›n.HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine bas›n.HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine bas›n.HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine bas›n.HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine bas›n.

• Çal›flt›rma modu AUTO, COOL veya HEAT oldu¤unda

HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine her bas›l›fl›nda ekran flu

s›rada de¤iflir:

• ‹fllem modu DRY (KURU) veya ON-TIMER + OFF-TIMER (AÇMA
ZAMANLAYICI + KAPANMA ZAMANLAYICI) oldu¤unda
HI/ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM‹) dü¤mesine her bas›l›fl›nda ekran flu

s›rada de¤iflir:

Gösterge yok

1

(ECONOMY) (Normal çal›flma)

(ECONOMY) (Normal çal›flma)

• Kliman›n afla¤›daki durumda çal›flt›¤› bir sonraki seferde
ECONOMY (EKONOM‹) kullan›m›na geçecektir.
1 Klima ECONOMY (EKONOM‹) kullan›m› s›ras›nda

AÇMA/KAPAMA dü¤mesiyle durduruldu¤unda.
2 Klima ECONOMY (EKONOM‹) kullan›m› s›ras›nda

SLEEP (UYKU) veya OFF-TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullan›m›nda durduruldu¤unda.

3 Kullan›m CLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›ndan
getirildi¤inde.

Görüntü yok

Görüntü yok

(HIGH POWER)
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NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan›m›NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan›m›NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan›m›NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan›m›NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan›m›
■ So¤uk mevsimde, oda s›cakl›¤› ortamda bulunmama s›ras›nda, geceleyin ve oda gözetimsiz durumdayken sürdürülebilir. Klima

yaklafl›k 10°C’de sabit s›cakl›¤› sürdürür.

SILENT (SESS‹Z) kullan›m›SILENT (SESS‹Z) kullan›m›SILENT (SESS‹Z) kullan›m›SILENT (SESS‹Z) kullan›m›SILENT (SESS‹Z) kullan›m›
■ SILENT (SESS‹Z) ifllem ayarland›¤›nda, ünite d›fl üniteden gelen sesi daha azaltarak çal›fl›r.

1
Klima çal›flm›yorsa, uzaktan kumanday› klimaya do¤rultun ve

1 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›n.NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›n.NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›n.NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›n.NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›n.

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine her bas›l›fl›nda ekran flu
s›rada de¤iflir:

(NIGHT SETBACK
(GECE AYARI) aç›k)

(NIGHT SETBACK
(GECE AYARI) kapal›)

• NIGHT SETBACK (GECE AYARI) ifllemi s›ras›nda, klima yaklafl›k
10°C’de ayarlanan s›cakl›¤› sürdürür.

• NIGHT SETBACK (GECE AYARI) ifllemi s›ras›nda, s›cakl›k ayarlar›
yap›lamaz.

• Oda s›cakl›¤› çok az de¤iflebilece¤inden, bu ifllemin odada kimse
yokken kullan›lmas› önerilir.

• NIGHT SETBACK (GECE AYARI) ifllemi s›ras›nda, HIGH POWER
(YÜKSEK GÜÇ) ve ECONOMY (EKONOM‹) ifllemlerinden hiçbiri
ayarlanamaz.

• NIGHT SETBACK (GECE AYARI) ifllemi NIGHT SETBACK (GECE
AYARI) dü¤mesine basarak iptal edildi¤inde, ifllem modu NIGHT
SETBACK (GECE AYARI) iflleminden hemen önce moda yeniden
ayarlan›r.

Boflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleri
SILENT (SESS‹Z) göstergesini kapatmak için SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine
bas›n.

• SILENT (SESS‹Z) ifllemi s›ras›nda, maksimum so¤utma ve ›s›tma
kapasiteleri bozulur.

• SILENT (SESS‹Z) ifllemi DRY (KURU) ve FAN ifllemi s›ras›nda çal›flmaz.
• Klima afla¤›daki durumda sonraki çal›flmas›nda SILENT (SESS‹Z)

ifllemine geçer.
1 SILENT (SESS‹Z) ifllemi s›ras›nda klima ON/OFF (AÇMA/

KAPAMA) dü¤mesinden durduruldu¤unda.
2 Klima, SILENT (SESS‹Z) ifllemi s›ras›nda SLEEP (UYKU) veya OFF-

TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) iflleminde durduruldu¤unda.
3 Kullan›m CLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›ndan getirildi¤inde.

• Klima kapal›yken çal›flt›r›lamaz.
• D›fl ünitenin gürültü seviyesi koflula ba¤l› olarak azaltamayabilir.
• SCM çoklu sistem durumunda, SILENT (SESS‹Z) kontrol ifllevi

geçersizdir.

Boflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleriBoflaltma ifllemleri
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) göstergesini kapatmak için NIGHT
SETBACK (GECE AYARI) veya MODE (MOD) dü¤mesine bas›n.

2
ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.ON/OFF dü¤mesine bas›n.

SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine bas›n.

• ‹fllem modu AUTO (OTOMAT‹K), COOL (SO⁄UK), HEAT (SICAK) veya
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) oldu¤unda

SILENT (SESS‹Z) dü¤mesine her bas›l›fl›nda ekran flu s›rada de¤iflir:

Görüntü yok

NOTNOTNOTNOTNOT

(SILENT (SESS‹Z) aç›k) (SILENT (SESS‹Z) kapal›)
Görüntü yok

NOTNOTNOTNOTNOT
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SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›SELF CLEAN’in (KEND‹ KEND‹N‹ TEM‹ZL‹K) kullan›m›

1 CLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, birCLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, birCLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, birCLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, birCLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m›n› devreye sokmak çin, bir
tükenmez kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesinetükenmez kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesinetükenmez kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesinetükenmez kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesinetükenmez kalemin ucuyla CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

CLEAN (TEM‹ZL‹K) dü¤mesine her bas›l›fl›nda gösterge flu s›rada de¤iflir:

■ ‹ç ünite içindeki nemin giderilmesi ve küf ve bakteri gelifliminin önlenmesi için AUTO, COOL veya DRY çal›flt›rmadan sonra CLEAN
ifllemi yap›lmal›d›r.

(CLEAN (TEM‹ZL‹K) aç›k)

Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonuOtomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonuOtomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonuOtomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonuOtomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu
■ Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu nedir?
• Otomatik yeniden çal›flt›rma, klima elektrik kesintisi yüzünden kapanmadan hemen önce kliman›n çal›flma durumunu kaydeder ve

elektrik geldi¤inde çal›flmas›na otomatikman devam eder.
• Afla¤›da belirtilen ayarlar iptal edilir:

1 Zamanlay›c› ayarlar›
2 HIGH POWER (yüksek güç) ifllemleri

• Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu kliman›n fabrika ç›k›fl›nda ayarlan›r. E¤er bu fonksiyonun kapat›lmas›n› istiyorsan›z,
yetkili servisinize dan›fl›n.

• Güç kesintisi meydana geldi¤inde zamanlay›c› ayar› iptal edilir.  Güç tekrar geldi¤inde zamanlay›c›y› tekrar ayarlay›n.

NOTNOTNOTNOTNOT

Gösterge yok

NOTNOTNOTNOTNOT

• ‹ki saat sonra klima otomatik olarak durur.  Klimay› hemen durdurmak
için ON/OFF dü¤mesine bas›n.

• CLEAN (TEM‹ZL‹K) kullan›m› HEAT (ISITMA) ve FAN (FAN), OFF-
TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI), SLEEP in (KEND‹ KEND‹N‹
TEM‹ZL‹K) kullan›mlar› sona ermeden gerçekleflemez.

• ‹ç ünite fan› CLEAN iflleminde yaklafl›k iki saat çal›fl›r.
• CLEAN çal›flt›rmas› s›ras›nda RUN ›fl›¤› yanar.

• CLEAN (TEM‹ZL‹K) ifllemi s›ras›nda SLEEP (UYKU) dü¤mesi veya
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü¤mesine bas›ld›¤›nda, CLEAN
(TEM‹ZL‹K) ifllemi iptal edilir ve ard›ndan ünite SLEEP (UYKU) ifllemi
veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) ifllemi ayarlan›r.

• Bu ifllev; cihaz›n zaten gerçeklefltirdi¤i küf, mikrop ve kir giderme gibi
ifllemleri içermez.

3 sec.

1 sec.

ON

OFF

Etkili bir kullan›m için ipuçlar›Etkili bir kullan›m için ipuçlar›Etkili bir kullan›m için ipuçlar›Etkili bir kullan›m için ipuçlar›Etkili bir kullan›m için ipuçlar›
■ Kliman›z› en ekonomik ve rahat biçimde kullanmak için afla¤›daki hususlar› yerine getirin.

Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.Klimay› uygun oda s›cakl›¤›na ayarlay›n.

Afl›r› yüksek ve düflük s›cakl›klar
sa¤l›¤›n›z için iyi de¤ildir ve elektrik
israf›na neden olurlar.

Do¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve havaDo¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve havaDo¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve havaDo¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve havaDo¤rudan gün ›fl›¤›ndan ve hava
cereyanlar›ndan sak›n›n.cereyanlar›ndan sak›n›n.cereyanlar›ndan sak›n›n.cereyanlar›ndan sak›n›n.cereyanlar›ndan sak›n›n.
So¤utma s›ras›nda, perdeleri veya storlar›
kapatarak odan›n do¤rudan gün ›fl›¤› almas›n›
önleyin. Havaland›rma yapt›¤›n›z zamanlar
d›fl›nda pencereleri ve kap›lar› kapal› tutun.

Klimay› sadece gerekli oldu¤u zamanKlimay› sadece gerekli oldu¤u zamanKlimay› sadece gerekli oldu¤u zamanKlimay› sadece gerekli oldu¤u zamanKlimay› sadece gerekli oldu¤u zaman
çal›flt›r›n.çal›flt›r›n.çal›flt›r›n.çal›flt›r›n.çal›flt›r›n.

Klimay› sadece gerekti¤inde çal›flt›rmak
için zamanlay›c›y› do¤ru kullan›n.

Filtreleri s›k s›k temizleyin.Filtreleri s›k s›k temizleyin.Filtreleri s›k s›k temizleyin.Filtreleri s›k s›k temizleyin.Filtreleri s›k s›k temizleyin.

T›kal› filtreler hava ak›fl›n› engeller ve
kliman›n daha verimsiz çal›flmas›na yol
açarlar.

Hava ak›m› yönünü uygun biçimdeHava ak›m› yönünü uygun biçimdeHava ak›m› yönünü uygun biçimdeHava ak›m› yönünü uygun biçimdeHava ak›m› yönünü uygun biçimde
ayarlay›n.ayarlay›n.ayarlay›n.ayarlay›n.ayarlay›n.

Yukar›/afla¤› ve sa¤a/sola hava ak›m›n› oda
s›cakl›¤› her yerde ayn› olacak flekilde ayarlay›n.

So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›So¤utma ifllemi s›ras›nda ›s› kayna¤›n›
uzak tutun.uzak tutun.uzak tutun.uzak tutun.uzak tutun.

Is› kaynaklar›n› mümkün oldu¤unca
odadan uzak tutun.

(CLEAN (TEM‹ZL‹K) kapal›)
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Hava ç›k›fl› seçimiHava ç›k›fl› seçimiHava ç›k›fl› seçimiHava ç›k›fl› seçimiHava ç›k›fl› seçimi
■ AIR SELECTION dü¤mesiyle üst ve alt hava kombine ç›k›fl› ve üst hava ç›k›fl› aras›nda de¤ifltirilebilir.  Klima kapal›yken çal›flt›r›lamaz.

Otomatik hava ç›k›fl seçimiOtomatik hava ç›k›fl seçimiOtomatik hava ç›k›fl seçimiOtomatik hava ç›k›fl seçimiOtomatik hava ç›k›fl seçimi

ISI çal›flt›rmaISI çal›flt›rmaISI çal›flt›rmaISI çal›flt›rmaISI çal›flt›rma

SO⁄UK, KURU çal›flt›rmaSO⁄UK, KURU çal›flt›rmaSO⁄UK, KURU çal›flt›rmaSO⁄UK, KURU çal›flt›rmaSO⁄UK, KURU çal›flt›rma

So¤utma veya Kuru çal›flt›rmada hem alt hem de üst ç›k›fl seçilirse, her iki ç›k›fl da çal›flma
sonras›nda veya oda s›cakl›¤› ayar noktas›n›n alt›na düflünceye kadar 60 dakika süreyle
aç›k kal›r. Daha sonra hava ç›k›fl› üst ç›k›fla verilir. Bu durum anahtar kapat›l›ncaya kadar
korunur.

Her iki ç›k›fl›n Otomatik fan h›z› modunda çal›flmas› seçilirse, üst ç›k›fl çal›flma sonras›nda
veya oda s›cakl›¤› ayar noktas›na yak›n oluncaya kadar on dakika süreyle aç›k kal›r. Daha
sonra hava ç›k›fl›, havan›n tüm noktalara yay›lmas›n› sa¤lamak amac›yla her iki ç›k›fla da
verilir.

Hem üst hem de alt ç›k›fllar›n Otomatik fan h›z› modunda çal›flmas› seçilirse, alt ç›k›fl
çal›flma sonras›nda veya oda s›cakl›¤› ayar noktas›na yak›n oluncaya kadar yirmi dakika
süreyle aç›k kal›r. Daha sonra hava her iki ç›k›fla da verilir. Bu durum anahtar
kapat›l›ncaya kadar korunur. Alt hava ç›k›fl yönünün otomatik olarak ayarlanmas›, ›l›k
havan›n kar›flt›r›lmas›n› önler ve zemin seviyesinde optimum konfor sa¤lan›r.

AIR OUTLET SELECTION
(HAVA ÇIKIfiI SEÇ‹M‹)
Ifl›k : KAPALI

AIR OUTLET SELECTION
(HAVA ÇIKIfiI SEÇ‹M‹)
Ifl›k : AÇIK

Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst hava ç›k›fl›Üst ve alt hava ç›k›fllar›Üst ve alt hava ç›k›fllar›Üst ve alt hava ç›k›fllar›Üst ve alt hava ç›k›fllar›Üst ve alt hava ç›k›fllar›

1
2

Uzaktan kumandada ON/OFF dü¤mesine bas›n.Uzaktan kumandada ON/OFF dü¤mesine bas›n.Uzaktan kumandada ON/OFF dü¤mesine bas›n.Uzaktan kumandada ON/OFF dü¤mesine bas›n.Uzaktan kumandada ON/OFF dü¤mesine bas›n.

Ünite ekran bölümünde AIR SELECTION dü¤mesineÜnite ekran bölümünde AIR SELECTION dü¤mesineÜnite ekran bölümünde AIR SELECTION dü¤mesineÜnite ekran bölümünde AIR SELECTION dü¤mesineÜnite ekran bölümünde AIR SELECTION dü¤mesine
bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.bas›n.

Her defas›nda AIR SELECTION dü¤mesine bas›l›r.  Üst ve alt hava
kombine ç›k›fl› ve üst hava ç›k›fl› aras›nda geçifl yap›labilir.
Üst hava ç›k›fl› seçildi¤inde ünite ekran›ndaki AIR OUTLET SELECTION
›fl›¤› yeflil yanacakt›r.
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Bak›mBak›mBak›mBak›mBak›m

• S›v› dökmeyin.S›v› dökmeyin.S›v› dökmeyin.S›v› dökmeyin.S›v› dökmeyin.

• Is› eflanjörünün alüminyum uçlar›naIs› eflanjörünün alüminyum uçlar›naIs› eflanjörünün alüminyum uçlar›naIs› eflanjörünün alüminyum uçlar›naIs› eflanjörünün alüminyum uçlar›na
dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.dokunmay›n.

• Girifl paneli ve filtreyi ç›kart›rken birGirifl paneli ve filtreyi ç›kart›rken birGirifl paneli ve filtreyi ç›kart›rken birGirifl paneli ve filtreyi ç›kart›rken birGirifl paneli ve filtreyi ç›kart›rken bir
merdiven veya baflka bir sa¤lam nesnemerdiven veya baflka bir sa¤lam nesnemerdiven veya baflka bir sa¤lam nesnemerdiven veya baflka bir sa¤lam nesnemerdiven veya baflka bir sa¤lam nesne
üzerinde sa¤lam bir flekilde durun.üzerinde sa¤lam bir flekilde durun.üzerinde sa¤lam bir flekilde durun.üzerinde sa¤lam bir flekilde durun.üzerinde sa¤lam bir flekilde durun.

SökmeSökmeSökmeSökmeSökme
Hava girifl paneli iç temizlik veya baflka ifller için sökerken
paneli aç›n, teli ç›kar›n ve ileriye do¤ru çekin.

MontajMontajMontajMontajMontaj
Hava girifl panelinin üst köflesini hafifçe iterek sabitleyin, teli
resimde gösterilen flekilde yerlefltirin ve paneli kapat›n.

AçmaAçmaAçmaAçmaAçma
Parmaklar›n›z› panelin her iki yan›ndaki girintilere yerlefltirin
ve paneli afla¤› do¤ru çekip öne do¤ru çekti¤inizde yaklafl›k
15 derecelik aç›yla aç›l›r.

KapamaKapamaKapamaKapamaKapama
Her iki ucu eflit flekilde itip ortadan hafifçe bast›r›n.

Hava girifl panelinin ç›kar›lmas› ve tak›lmas›Hava girifl panelinin ç›kar›lmas› ve tak›lmas›Hava girifl panelinin ç›kar›lmas› ve tak›lmas›Hava girifl panelinin ç›kar›lmas› ve tak›lmas›Hava girifl panelinin ç›kar›lmas› ve tak›lmas›Hava girifl panelinin aç›lmas› ve kapanmas›Hava girifl panelinin aç›lmas› ve kapanmas›Hava girifl panelinin aç›lmas› ve kapanmas›Hava girifl panelinin aç›lmas› ve kapanmas›Hava girifl panelinin aç›lmas› ve kapanmas›

Güç kayna¤›n› kapat›n.Güç kayna¤›n› kapat›n.Güç kayna¤›n› kapat›n.Güç kayna¤›n› kapat›n.Güç kayna¤›n› kapat›n.

Hava filtresini ç›kar›n.Hava filtresini ç›kar›n.Hava filtresini ç›kar›n.Hava filtresini ç›kar›n.Hava filtresini ç›kar›n.

• Hava girifl panelini ileriye do¤ru
çekin.

• Her iki yandaki ç›k›nt›lardan tutarak
hafifçe kald›r›n ve paneli öne do¤ru
çekin.

Hava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesiHava filtresinin temizlenmesi Standart aral›k iki haftada birStandart aral›k iki haftada birStandart aral›k iki haftada birStandart aral›k iki haftada birStandart aral›k iki haftada bir

fiu maddeleri kullanmay›n:fiu maddeleri kullanmay›n:fiu maddeleri kullanmay›n:fiu maddeleri kullanmay›n:fiu maddeleri kullanmay›n:

• S›cak su (40°C veya daha fazla)
Ünitenin deforme olmas›na ve renginin
aç›lmas›na neden olabilir.

• Petrol türevleri, boya tineri, benzin veya s›v›
veya toz deterjan, vb.
Ünitenin deforme olmas›na ve çizilmesine
neden olabilirler.

TemizlikTemizlikTemizlikTemizlikTemizlik

Filtre çok kirliyse ›l›k suyla (yaklafl›k 30°C)
temizleyin ve iyice kurutun.

1

2

3

Bak›mdan önceBak›mdan önceBak›mdan önceBak›mdan önceBak›mdan önce

Hava filtresini tekrar yerine tak›nHava filtresini tekrar yerine tak›nHava filtresini tekrar yerine tak›nHava filtresini tekrar yerine tak›nHava filtresini tekrar yerine tak›n

• Filtreyi, sa¤da görüldü¤ü gibi her iki yan›ndan
sa¤lamca tutun ve yerlefltirin.

• Hava girifl panelini kapat›n.

Üniteyi yumuflak, kuru
bir bezle silin.

Elektrik
çarpmas›
tehlikesi.

Kullan›m sezonu boyuncaKullan›m sezonu boyuncaKullan›m sezonu boyuncaKullan›m sezonu boyuncaKullan›m sezonu boyunca

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
• Filtreleri kaynar suyla temizlemeyin.
• Ç›plak atefl üzerinde kurutmay›n.
• D›flar› çekerken hoyratça davranmay›n.

Hava girifl panelinin temizlenmesiHava girifl panelinin temizlenmesiHava girifl panelinin temizlenmesiHava girifl panelinin temizlenmesiHava girifl panelinin temizlenmesi
• Hava girifl panelinin ç›kart›lmas›, tak›lmas›.
• Üniteyi yumuflak, kuru bir bezle silin ya da elektrik

süpürgesi kullan›n.

Ünitenin temizlenmesiÜnitenin temizlenmesiÜnitenin temizlenmesiÜnitenin temizlenmesiÜnitenin temizlenmesi
• Üniteyi yumuflak, kuru bir bezle silin ya da

elektrik süpürgesi kullan›n.
• Ünite çok kirliyse ›l›k suyla ›slat›lm›fl bir

bezle silin. DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

• Paneli suyla y›kamay›n.

• Hava girifl panelini düflürmemeye dikkat
edin.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

• Hava girifl panelini düflürmemeye dikkat
edin.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
• Hava filtrelerini yerine koymadan

çal›flt›rmak, ünitenin tozlanmas›na ve zarar
görmesine sebep olabilir.
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Mevsim sonundaMevsim sonundaMevsim sonundaMevsim sonundaMevsim sonunda

Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.Üniteyi durdurun ve güç kayna¤›n› kapat›n.

Ünite çal›flm›yorken yaklafl›k 2W güç tüketir.
Güç kayna¤›n›n kapat›lmas› enerji ve maliyet tasarrufu
sa¤layacakt›r.

Mevsim bafl›ndaMevsim bafl›ndaMevsim bafl›ndaMevsim bafl›ndaMevsim bafl›nda

Toprak kablosunun kopmad›¤›ndan veyaToprak kablosunun kopmad›¤›ndan veyaToprak kablosunun kopmad›¤›ndan veyaToprak kablosunun kopmad›¤›ndan veyaToprak kablosunun kopmad›¤›ndan veya
ç›kmad›¤›ndan emin olun.ç›kmad›¤›ndan emin olun.ç›kmad›¤›ndan emin olun.ç›kmad›¤›ndan emin olun.ç›kmad›¤›ndan emin olun.

‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri‹ç ve d›fl ünitelerin hava girifl ve ç›k›fl delikleri
etraf›nda hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisimetraf›nda hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisimetraf›nda hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisimetraf›nda hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisimetraf›nda hava ak›fl›n› engelleyecek bir cisim
bulunmad›¤›ndan emin olun.bulunmad›¤›ndan emin olun.bulunmad›¤›ndan emin olun.bulunmad›¤›ndan emin olun.bulunmad›¤›ndan emin olun.

NOTNOTNOTNOTNOT Toz vb maddelerle t›kanm›fl bir filtre so¤utma/›s›tmay› etkiler ve çal›flma s›ras›ndaki gürültü de artar. Ayr›ca
klima daha fazla elektrik de tüketebilir. Lütfen filtreleri uygun aral›klarla temizleyiniz.

1

2

Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.Uzaktan kumandan›n pillerini ç›kart›n.

‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.‹ç ve d›fl üniteleri temizleyin.

Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.Hava filtrelerini temizleyin ve yerine tak›n.

Fan ifllemini 2 - 3 saat süreyle yap›n.Fan ifllemini 2 - 3 saat süreyle yap›n.Fan ifllemini 2 - 3 saat süreyle yap›n.Fan ifllemini 2 - 3 saat süreyle yap›n.Fan ifllemini 2 - 3 saat süreyle yap›n.

Ünitenin içini kurutun.

3
4
5

D›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veyaD›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veyaD›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veyaD›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veyaD›fl ünitenin taban flasisi üzerinde çürüme veya
paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.paslanma olmad›¤›n› kontrol edin.

Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.Uzaktan kumandan›n pillerini tak›n.

OGüç kayna¤›n› aç›n.OGüç kayna¤›n› aç›n.OGüç kayna¤›n› aç›n.OGüç kayna¤›n› aç›n.OGüç kayna¤›n› aç›n.

Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.Hava filtrelerinin temiz olmas›na dikkat edin.

1
2
3

4
5
6

                    Hava temizleyici filtrenin montaj›, muayenesi ve de¤ifltirilmesiHava temizleyici filtrenin montaj›, muayenesi ve de¤ifltirilmesiHava temizleyici filtrenin montaj›, muayenesi ve de¤ifltirilmesiHava temizleyici filtrenin montaj›, muayenesi ve de¤ifltirilmesiHava temizleyici filtrenin montaj›, muayenesi ve de¤ifltirilmesi

1. Hava girifl panelini aç›n ve hava filtrelerini ç›kar›n.   Sayfa 314

2. Hava temizleyici filtresi, filtre tutuculara tak›l› haldeyken, filtre tutucular›n› klimadan
ç›kar›n.

3. Hava tazeleyici deodorant filtre (turuncu) filtre ask›s›ndan ç›kar›n ve inceleyin.
Hava tazeleyici deodorant filtre düzenli olarak tozdan ve kirden ar›nd›r›n.  Hava
tazeleyici deodorant filtre ciddi anlamda kirliyse suyla y›kanabilir.  Ancak filtre
k›r›labilir, bu nedenle zarar vermemek için filtre ask›s›na tak›l›yken y›kay›n.  Filtreyi
y›kad›ktan sonra kurumas› için günefl ›fl›¤›na ç›kar›n.  Filtre günefl ›fl›¤›na
ç›kar›ld›¤›nda koku giderici etkisi tazelenir.

Do¤al enzim filtresini (yeflil) filtre ask›s›ndan ç›kar›n ve inceleyin.  Do¤al enzim
filtresini toz ve kirden ar›nd›rmak için elektrikli süpürge kullan›n.
Temizlenemediyse veya yaklafl›k 1 y›l boyunca kullan›lm›flsa do¤al enzim filtresini
de¤ifltirin.  Do¤al enzim filtresi yaklafl›k 1 y›ll›k kullan›mdan sonra de¤ifltirilmelidir.
Ancak, gerçek de¤ifltirme periyodu filtrenin kullan›ld›¤› koflullara göre de¤iflebilir.
Do¤al enzim filtresini yeflil taraf öne gelecek flekilde yerlefltirin.

(Filtre tutucular›n› atmay›n. Bunlar tekrar kullan›l›r.)

4. Hava temizleyici filtreyi filtre tutucular›na tak›n, sonra da filtre tutucular› klimaya
tak›n.

5. Hava filtrelerini tak›n ve hava girifl panelini kapat›n.    Sayfa 314

Hava temizleyici filtrenin de¤ifltirilmesi için yetkili sat›c›n›za baflvurun.

NOTNOTNOTNOTNOT

• Do¤al enzim filtre ve hava tazeleyici deodorant filtre kliman›n sa¤
veya sol taraf›na tak›labilir.

• Do¤al enzim filtresi  kliman›n üst ya da alt taraf›na tak›labilir.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT
• Do¤al enzim filtreleri uzun süre do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz

b›rakmay›n. Aksi takdirde bakteriyolitik etki kaybolur.
• Ev içi birimine hava temizleyici filtre takarken, elinizi ›s› eflanjörüyle

yaralamamaya dikkat edin.

Ö¤eÖ¤eÖ¤eÖ¤eÖ¤e ÖzellikÖzellikÖzellikÖzellikÖzellik RenkRenkRenkRenkRenk
Koku kaynaklar› filtrede parçalan›r ve koku giderici etki
sa¤lan›r.

Enzim kullan›larak, filtrede biriken küf ve bakteriler yok edilir ve
böylece oda temiz tutulur.Do¤al enzim filtre Yeflil

Hava tazeleyici
deodorant filtre

Portakal
rengi

Filtre tutucu
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Do¤ru montajDo¤ru montajDo¤ru montajDo¤ru montajDo¤ru montaj

               Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!Çal›flma s›ras›nda ç›kan seslere dikkat edin!

• Klimay› monte ederken ünitenin a¤›rl›¤›n› rahatça kald›rabilecek  ve çal›flma s›ras›nda ç›kan sesi ve titreflimi art›rmayacak olan bir
yer seçmeye dikkat edin. Eve titreflim yay›l›yorsa, üniteyle ba¤lant›lar› aras›na titreflim önleyici takozlar yerlefltirin.

• So¤uk ve s›cak hava, iç ve d›fl ünitelerden gelen sesin komflular›n›z› rahats›z etmeyece¤i bir yer seçin.
• D›fl ünite ç›k›fl›n›n yak›n›nda herhangi bir engel b›rakmay›n. Bu, ar›zaya neden olabilir ve çal›flma s›ras›nda ç›kan sesi art›rabilir.
• Çal›flma s›ras›nda düzensiz bir ses duyarsan›z yetkili servisinize baflvurun.

Muayene ve bak›mMuayene ve bak›mMuayene ve bak›mMuayene ve bak›mMuayene ve bak›m

Çal›flma ortam›na ba¤l› olarak, birkaç y›ll›k çal›flma sonunda kliman›n içi kirlenebilir. Bu da performans› düflürür. Normal temizli¤in
yan›nda, kontrol ve bak›m yap›lmas›n› tavsiye ederiz. (Bu, kliman›n ömrünün sorunsuz bir flekilde uzamas›n› sa¤layabilir.)
• Muayene ve bak›m için yetkili servisinize veya da¤›t›mc› kurulufla baflvurun. (Bu hizmet ücrete tabidir.)
• Muayene ve bak›m›n sezon d›fl›nda yap›lmas›n› tavsiye ediyoruz.
• E¤er bu cihaz›n elektrik kordonu zedelenirse, de¤ifltirme ifllemi özel aletleri gerekli k›ld›¤›ndan sadece imalatç› taraf›ndan atanm›fl

bir tamirci taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

               Montaj yerinin seçimiMontaj yerinin seçimiMontaj yerinin seçimiMontaj yerinin seçimiMontaj yerinin seçimi

• ‹ç ünitenin önüne düzgün havaland›rma ve çal›flmay› engelleyecek herhangi bir engel koymay›n.
• Üniteyi flu yerlerden herhangi birine monte etmeyin.

• Yan›c› gaz kaça¤› tehlikesi olan yerler.
• Önemli miktarda ya¤ s›çrayabilecek yerler.

• Klima sülfürlü gazlar›n oluflabilece¤i yerlere ya da deniz rüzgârlar›na maruz kalan sahillere kurulursa korozyondan kaynaklanan
ar›zalar görülebilir. Yetkili servisinize baflvurun.

• Klima cihaz› ve uzaktan kumanda TV veya radyo al›c›lar›ndan en az 1 metre uzakl›kta bulunmal›d›r.
• Nem giderme sonucu oluflan s›v›y› iç üniteden drenaj› iyi olan bir yere boflalt›n.

Klima hiç çal›flm›yor.Klima hiç çal›flm›yor.Klima hiç çal›flm›yor.Klima hiç çal›flm›yor.Klima hiç çal›flm›yor.

Zamanlay›c› “ON”
konumuna getirilmifl mi?

Elektrik flalteri kapal› m›? fiehir cereyan› kesilmifl mi
ya da sigorta atm›fl m›?

Sorunlar›n saptanmas› ve çözülmesiSorunlar›n saptanmas› ve çözülmesiSorunlar›n saptanmas› ve çözülmesiSorunlar›n saptanmas› ve çözülmesiSorunlar›n saptanmas› ve çözülmesi
Servise telefon etmeden önce lütfen afla¤›daki kontrolleri yap›n:

Serinletme performans› düflükSerinletme performans› düflükSerinletme performans› düflükSerinletme performans› düflükSerinletme performans› düflük

So¤utma veya ›s›tma performans› düflükSo¤utma veya ›s›tma performans› düflükSo¤utma veya ›s›tma performans› düflükSo¤utma veya ›s›tma performans› düflükSo¤utma veya ›s›tma performans› düflük

Kap› ve pencerelerden
herhangi birini aç›k m›
b›rakt›n›z?

Termostat› uygun bir
s›cakl›¤a ayarlad›n›z m›?

Odan›n içinde bir ›s› kayna¤›
m› var?

Odada çok fazla insan m›
var?

Hava filtresi temiz mi? (T›kal›
de¤il?)

Uygun
s›cakl›k

Odaya do¤rudan gün ›fl›¤› m›
giriyor?

Soldaki hususlar› kontrol ettikten
sonra klima gene de do¤ru
çal›flm›yorsa ya da sayfa 317’ya
bakt›ktan sonra hâlâ baz›
flüpheleriniz kald›ysa ya da
sayfa 318’de belirtilen fleyler
oluyorsa, elektrik flalterini
kapat›p yetkili sevisinizle temas
kurunuz.

Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Bu klimada alternatif so¤utucu (R410A) kullan›lmaktad›r. Yetkili sat›c›n›zdan servisYetkili sat›c›n›zdan servisYetkili sat›c›n›zdan servisYetkili sat›c›n›zdan servisYetkili sat›c›n›zdan servis
veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.veya kontrol ve bak›m talebinde bulunurken durumu aç›klay›n.
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‹ç fan : E¤er CLEAN çal›flt›rmas›na ayarlanm›flsa, fan 2 saat
sonra durmaz.

D›fl fan: Üniteyi korumak amac›yla fan 1 dakika süre için
durmaz.

Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.Fan›n dönmesi, ünitenin durdurulmas›n›n hemen sonra durmaz.

CLEAN ifllemi s›ras›nda RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.
CLEAN ifllemi bittikten sonra RUN ›fl›¤› söner.

Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.Çal›flt›rma durduruldu¤u halde RUN ›fl›¤› aç›k kal›r.

HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 15 dakika d›flar›HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 15 dakika d›flar›HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 15 dakika d›flar›HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 15 dakika d›flar›HEAT (ISITMA) ifllemi s›ras›nda hava 5 ila 15 dakika d›flar›
üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.üflenmiyor veya üflenen hava s›cak de¤il.

RUN ›fl›¤› yavafl yavafl yan›p sönüyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)

NotNotNotNotNot
Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.Ünite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden çal›flm›yor.

(RUN ›fl›¤› yan›yor)

HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.HEAT (ISITMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.

RUN ›fl›¤› yavafl yavafl yan›p sönüyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)

‹ç ›s› eflanjörü ›s›n›ncaya kadar so¤uk havan›n d›flar›ya
verilmesini önlemek üzere hava ak›m› durduruldu. (2 ilâ 5
dakika) (HOT KEEP (SICAK TUT) program›)

D›flar›daki s›cakl›k düflük ve nem oran› yüksek oldu¤unda, ünite
bazen otomatik olarak defrost (buz çözme) ifllemi yapar. Lütfen
bekleyin. Defrost ifllemi s›ras›nda d›fl üniteden su veya buhar
ç›kt›¤› görülebilir.

DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.DRY (NEM ALMA) ifllemine bafllarken d›flar› hava üflenmiyor.

(RUN ›fl›¤› yan›yor)

Kurutulmufl nemin yeniden buharlaflmas›n›  önlemek ve enerji
tasarruf etmek amac›yla iç ünitenin fan› durabilir.

COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor.COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor.COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor.COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor.COOL çal›flmas› s›ras›nda bir miktar buhar ç›k›yor. Oda s›cakl›¤› ve nem oran› çok yüksek oldu¤unda bu durum görülebilir.
S›cakl›k ve nem azald›¤›nda bu sorun hemen ortadan kalkar.

Üniteyi korumak için, siz çal›flmay› durdurduktan sonraki 3
dakika boyunca yeniden çal›flma engellenir.

Mikroifllemci içindeki üç dakikal›k koruma zamanlay›c›s›
otomatikman yeniden çal›flt›r›r.

Lütfen üç dakika
bekleyin.

Ünite uzun süreyle fazla rutubetli bir ortamda çal›flt›r›ld›ysa,
hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflup damlamaya bafllayabilir.

Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz. Buna, ünite içinde hareket eden so¤utkan s›v› neden olur.

Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz.Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz.Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz.Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz.Hafif bir ç›t›rt› sesi duyuyorsunuz. Buna, ›s› genleflmesi veya daralmas› neden olur.

Kliman›n üzerindeki sinyal al›c›, do¤rudan do¤ruya günefl
›fl›¤›na veya baflka bir parlak ›fl›¤a maruz kal›yorsa uzaktan
kumanda sinyalleri al›nmayabilir.
Bu durumda günefl ›fl›¤›n› engelleyin veya baflka ›fl›¤› azalt›n.

Elektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrarElektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrarElektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrarElektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrarElektrik kesintisi sonras›nda, elektrik geldi¤i halde ünite tekrar
çal›flm›yor.çal›flm›yor.çal›flm›yor.çal›flm›yor.çal›flm›yor.

Otomatik yeniden çal›flma fonksiyonu ayarlanmam›flsa, ünite
otomatikman yeniden çal›flmayacakt›r. Üniteyi çal›flt›rmak için
uzaktan kumanday› kullan›n.

Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.Uzaktan kumanda sinyalleri al›nm›yor.

Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.Hava ç›k›fl ›zgaralar›nda nem oluflabiliyor.

Hafif bir koku var.Hafif bir koku var.Hafif bir koku var.Hafif bir koku var.Hafif bir koku var. Çal›lma s›ras›nda d›flar› üflenen hava kokabilir. Bunun nedeni
üniteye yap›flan tütün veya kozmetik maddelerdir.

Isl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›zIsl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›zIsl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›zIsl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›zIsl›k ya da fl›k›rdama sesi duyars›n›z Bu, so¤utucu kontrol valflar› ya da elektrik aksam›n›n çal›flmas›ndan
kaynaklan›r

Ses, kompresörün dönme devrinin artt›¤› veya azald›¤›
anlam›na gelir.

D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.D›fl üniteden ›sl›k sesi duyulur.

Çal›flm›yor
 mu?

Bu, baflka bir iç ünite durduruldu¤u zaman duyulan sestir.Kapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir sesKapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir sesKapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir sesKapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir sesKapat›lan üniteden bazen k›sa bir süre için “fi›fl” diye bir ses
duyulabilir.duyulabilir.duyulabilir.duyulabilir.duyulabilir.
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Yetkili sat›c›n›zla temasa geçinYetkili sat›c›n›zla temasa geçinYetkili sat›c›n›zla temasa geçinYetkili sat›c›n›zla temasa geçinYetkili sat›c›n›zla temasa geçin
■ Afla¤›daki durumlarda flalteri derhal kapat›p bayinizi aray›n:

Otomatik sigorta sürekli at›yorsa.Otomatik sigorta sürekli at›yorsa.Otomatik sigorta sürekli at›yorsa.Otomatik sigorta sürekli at›yorsa.Otomatik sigorta sürekli at›yorsa. Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.Kablo son derece k›zg›n hale geliyorsa.
Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.Kablonun kaplamas› çatlam›flsa.

TV, radyo veya di¤er aletlerde ar›zaTV, radyo veya di¤er aletlerde ar›zaTV, radyo veya di¤er aletlerde ar›zaTV, radyo veya di¤er aletlerde ar›zaTV, radyo veya di¤er aletlerde ar›za
meydana geliyorsa.meydana geliyorsa.meydana geliyorsa.meydana geliyorsa.meydana geliyorsa.

Hava ç›k›fllar›ndan ev içi birimine yabanc› maddeler girdi¤indeHava ç›k›fllar›ndan ev içi birimine yabanc› maddeler girdi¤indeHava ç›k›fllar›ndan ev içi birimine yabanc› maddeler girdi¤indeHava ç›k›fllar›ndan ev içi birimine yabanc› maddeler girdi¤indeHava ç›k›fllar›ndan ev içi birimine yabanc› maddeler girdi¤inde
ve damper kullan›lmaz oldu¤unda sat›c›n›z› aray›n.ve damper kullan›lmaz oldu¤unda sat›c›n›z› aray›n.ve damper kullan›lmaz oldu¤unda sat›c›n›z› aray›n.ve damper kullan›lmaz oldu¤unda sat›c›n›z› aray›n.ve damper kullan›lmaz oldu¤unda sat›c›n›z› aray›n.

Dü¤melerden biri düzgün biçimdeDü¤melerden biri düzgün biçimdeDü¤melerden biri düzgün biçimdeDü¤melerden biri düzgün biçimdeDü¤melerden biri düzgün biçimde
çal›flm›yorsa.çal›flm›yorsa.çal›flm›yorsa.çal›flm›yorsa.çal›flm›yorsa.

Çal›flma s›ras›nda garip bir sesÇal›flma s›ras›nda garip bir sesÇal›flma s›ras›nda garip bir sesÇal›flma s›ras›nda garip bir sesÇal›flma s›ras›nda garip bir ses
duyuyorsan›z.duyuyorsan›z.duyuyorsan›z.duyuyorsan›z.duyuyorsan›z.

Sigorta s›k
s›k at›yor.

Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)Ünite ekran›ndaki RUN (ÇALIfiMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI)
›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p›fl›klar› h›zl› flekilde (0,5 saniye yanar, 0,5 saniye söner) yan›p
sönerler ve çal›flmazlar.sönerler ve çal›flmazlar.sönerler ve çal›flmazlar.sönerler ve çal›flmazlar.sönerler ve çal›flmazlar.

DIKKATDIKKATDIKKATDIKKATDIKKAT

Elektrik kordonu zedelenirse, bir kazaya meydan vermemek için yetkili servisiniz
ya da ehliyetli bir teknisyen taraf›ndan de¤ifltirilmesini sa¤lay›n.

Çoklu klimalar hakk›ndaÇoklu klimalar hakk›ndaÇoklu klimalar hakk›ndaÇoklu klimalar hakk›ndaÇoklu klimalar hakk›nda

               Ayn› anda çal›flt›rmaAyn› anda çal›flt›rmaAyn› anda çal›flt›rmaAyn› anda çal›flt›rmaAyn› anda çal›flt›rma

• Klima cihazlar› ayn› anda de¤iflik modlarda çal›flamazlar. Örne¤in bir ünite “Cool” modunda di¤er bir ünite “Heat” modunda
olamaz.

• Farkl› çal›flmalar yürütüldü¤ünde, ilk çal›flt›r›lan klimaya öncelik verilecektir. Böylece sonradan çal›flt›r›lan klima hava üfleyici
olarak çal›fl›r.

• Sonradan çal›flt›r›lan klimaya öncelik vermek isterseniz, önceli¤i olan klimay› durdurabilirsiniz ya da ilk çal›flt›r›lan ünitenin çal›flma
tipini, ikinci olarak çal›flt›r›lan›n tipine ayarlay›n›z.

• Di¤er iç üniteler farkl› modlarda çal›fl›rken, RUN ›fl›¤› yanar.

               Otomatik çal›flt›rmaOtomatik çal›flt›rmaOtomatik çal›flt›rmaOtomatik çal›flt›rmaOtomatik çal›flt›rma

• Uzaktan kumanda çal›flt›rma anahtar› “Auto” modundayken, klima cihaz› oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak çal›flmaya bafllad›¤›nda,
otomatik olarak “Cool”, “Dry” ya da “Heat” seçer.

• Klima ünitelerinin ayn› anda çal›flmas› s›ras›nda, ayr› ayr› odalar›n s›cakl›klar›na ba¤l› olarak çal›flma modlar› otomatik olarak
de¤iflebilir. Bunun sonucunda d›fl ünitenin çal›flmas› duracakt›r. Bu durumda AUTO yerine COOL veya HEAT modu kullan›lmal›d›r
(bu yaln›zca birden fazla klima cihaz›n›n kullan›ld›¤› durumlarda geçerlidir).

       So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi  So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi  So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi  So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi  So¤utucu (ya¤) geri alma ifllemi

• ‹ç ünitelerin tümü ayn› anda, uzun bir süre çal›flt›r›lmad›¤›nda, so¤utma veya ›s›tma performans› geçici olarak azalabilir. Bunun
amac› durdurulan iç ünite(ler)deki so¤utucuyu (ya¤›) geri almakt›r. Bu esnada, so¤utucunun ak›fl sesi durdurulan iç ünite(ler)de
duyulabilir.

ON

OFF

0.5 sec.

0.5 sec.

Anormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›nAnormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›nAnormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›nAnormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›nAnormal olaylar meydana geldi¤inde güç kayna¤›n› derhal kapat›n ve 3 dakika sonra aç›n. Uzaktan kumandan›n
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n ve anormallikler hala devam eder.ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n ve anormallikler hala devam eder.ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n ve anormallikler hala devam eder.ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n ve anormallikler hala devam eder.ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n ve anormallikler hala devam eder.
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Otomatik ar›za tespit fonksiyonuOtomatik ar›za tespit fonksiyonuOtomatik ar›za tespit fonksiyonuOtomatik ar›za tespit fonksiyonuOtomatik ar›za tespit fonksiyonu
■ Her ifllevin çal›flmas›nda normalin d›fl›nda bir durumu gösteren kontroller monte ederek, müflterilerimize daha iyi hizmet sunmak için sürekli çal›fl›yoruz:

Ar›zan›n niteli¤i

Oda s›cakl›¤› sensörü hatas›

Ar›za nedeni

• Bozuk ›s› flanjörü sensörü 1 kablosu, konektör ba¤lant›s›
kötü

Is› eflanjörü sensörü 3 hatas›

Is› eflanjörü sensörü 1 hatas›

Yan›p sönüyor (saniyede 2-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 3-kez)

TIMER (zamanlay›c›)
›fl›¤› yan›yor

Yan›p sönüyor (saniyede 1-kez)

RUN (çal›flt›rma) ›fl›¤›

• Ar›zal› oda s›cakl›¤› sensörü teli, zay›f konnektör ba¤lant›s›

• Bozuk ›s› flanjörü sensörü 3 kablosu, konektör ba¤lant›s›
kötü

Aç›k hava ›s› eflanjörü s›v› borusu
sensörü hatas›

D›flar› s›cakl›¤› sensör hatas› • Ar›zal› aç›k hava sensörü teli, zay›f konnektör ba¤lant›s›

RUN (çal›flt›rma)
›fl›¤› yan›p sönüyor

• Ar›zali ›s› eflanjörü s›v› borusu sensörü teli, zay›f konnektör
ba¤lant›s›

Boflaltma borusu sensör hatas› • Boflaltma borusu sensör teli kopuk, zay›f konektör
ba¤lant›s›

RUN (çal›flt›rma) ›fl›¤› aç›k

RUN (çal›flt›rma)
›fl›¤› 2 kere yan›p söner Rotor kilidi

• Ar›zal› kompresör
• Kompresörde aç›k faz
• Ar›zal› d›fl ünite kartlar›

• Gaz yetersiz,bozuk boflaltma borusu sensörü, kapal› servis
supab›

• Güç transistörü bozuk, kompresör teli kopuk
• Ar›zal› boflaltma borusu sensör teli, zay›f konnektör ba¤lant›s›
• Kompresör t›kal›

• Kompresör kilitleme, kompresör ç›k›fl›nda aç›k faz, güç
transistöründe k›sa devre, kapal› servis supab›

• Ar›zal› güç kayna¤›
Bozuk sinyal teli, bozuk oda/aç›k hava ünite panelleri

Güç transistör hatas› • Bozuk güç transistörü

Ak›m kesilmifl

Aç›k hava ünitesi ar›zal›

Afl›r› ak›m • Afl›r› yükleme çal›flt›rmas›, afl›r› sarj

Kompresör ›s›nd›

Sinyal transmisyon hatas›

D›fltaki vantilatör motoru hatas› • Kusurlu vantilatör motoru, zay›f konektör ba¤lant›s›

TIMER (zamanlay›c›) ›fl›¤›

Yan›p sönüyor (saniyede 2-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 4-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 2-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 4-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 1-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 2-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 3-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 5-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 6-kez)

Yan›p sönüyor (saniyede 7-kez)

So¤utma yüksek bas›nç korumas› • Gaz afl›r› dolumu, d›fl ünitede k›sa devreSürekli yan›p sönme

Yan›p sönüyor (saniyede 1-kez)

Emifl borusu sensörü hatas› • Ar›zal› emifl borusu sensörü kablosu, zay›f konektör
ba¤lant›s›.

Yan›p sönüyor (saniyede 5-kez)

Aktif filtre gerilim hatas›Yan›p sönüyor (saniyede 5-kez) • Ar›zal› güç kayna¤›

Oda içi fan motor hatas›Yan›p sönüyor (saniyede 6-kez) • Bozuk fan motoru, zay›f konnektör ba¤lant›s›

So¤utucu gaz yetersiz
Kapal› servis valfi
Is› eflanjörü sensörü 1 hatas›

Yan›p sönüyor (saniyede 7-kez)

• So¤utucu gaz yetersiz, s›z›nt› var
• Kapal› servis valfi
• Ar›zal› ›s› eflanjörü sensörü 1 kablosu, zay›f konektör

ba¤lant›s›

RUN (çal›flt›rma)
›fl›¤› 7 kere yan›p söner Kapal› servis valfi • Kapal› servis valfiYan›p sönüyor (saniyede 1-kez)
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.

Description of apparatus:    Split Type Air Conditioner
Model name:

Relevant EU Directives :   
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :      
EN 60335-1      
EN 60335-2-40

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model

SRC Series SRC25ZMX-S

SRC35ZMX-S

SRC50ZMX-S

SCM Series SCM40ZJ-S

SCM45ZJ-S

SCM50ZJ-S1

SCM60ZJ-S1

SCM71ZJ-S1

SCM80ZJ-S1

SCM100ZJ-S1

SCM125ZJ-S1

SCM40ZM-S

SCM45ZM-S

SCM50ZM-S

SCM60ZM-S

SCM71ZM-S

SCM80ZM-S

SCM100ZM-S

SCM125ZM-S

Category Model

SRF Series SRF25ZMX-S

SRF35ZMX-S

SRF50ZMX-S

Authorised Representative in the EU :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
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SRF25ZMX-S
SRF35ZMX-S
SRF50ZMX-S

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143   PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au/

ORIGINAL INSTRUCTIONS

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH
KLIMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L’USO
CONDIZIONATORE D’ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO
ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING
AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR
APARELHO DE AR CONDICIONADO 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

ENGLISH

DEUTSCH

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

FRANÇAIS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KULLANIM KILAVUZU

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

TÜRKÇE

USER’S MANUAL

AIR-CONDITIONER

202001
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