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1 ■Türkçe

Güvenlik Önlemleri
• Doðru montaj için bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun.
• Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr.
Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir.

UYARILAR ........ Bir UYARI’ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir.

İKAZLAR .......... Bir İKAZ’a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir.

• Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr:

• Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna 
uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin.

Bu talimata kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin.

UYARILAR
• Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. 

Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin.
Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn.
Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin.
Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

• Elektrik iþleri montaj kýlavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarý veya uygulama kurallarýna göre yapýlmalýdýr.
Yetersiz kapasite veya eksik elektrik iþleri, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn.
• Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn. Bir uzatma 
kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn.
(Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.)

• Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn.
Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn 
aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir.

• Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý 
yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz. 
Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir.

• Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz. 
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin.
(Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.)

• Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen 
soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz. 
(Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi veya patlamaya neden olur.)

• Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun.
Pompa kapalýyken, kompresör çalýþmaya devam ediyorsa ve kapatma vanasý açýksa, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava 
emilerek dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn.
Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu 
devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.

• Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya 
telefon toprak kablosuna topraklamayýn. 
Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek 
akým klima cihazýnda hasara neden olabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn. 
Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.

İKAZLAR
• Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. 

Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir.

• Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin. 
Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir.

• Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn.
Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.

• Dýþ ünitenin küçük hayvanlar tarafýndan bir sýðýnak olarak kullanýlmasýný önlemek için yeterli önlemleri aldýðýnýzdan emin olunuz. 
Küçük hayvanlar, elektrik parçalarýna temas ettiðinde arýza, duman veya yangýna neden olabilir. Lütfen müþteriye, ünitenin etrafýndaki alaný temiz tutmasý gerektiðini bildiriniz.

• Soðutucu devresinin sýcaklýðý yüksek olacaktýr, lütfen üniteler arasý kablajý, ýsýl olarak izole edilmemiþ 
olan bakýr borulardan uzak tutun.
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■Türkçe 2

Aksesuarlar
Dýþ ünite ile birlikte verilen aksesuarlar:

Yer Seçiminde Önlemler
1) Ünitenin aðýrlýðýna ve titreþimine dayanabilecek saðlamlýkta ve çalýþma gürültüsünü arttýrmayacak bir yer seçin.
2) Dýþ üniteden çýkan sýcak havanýn veya çalýþma gürültüsünün komþularýnýzý rahatsýz etmeyeceði bir yer seçin.
3) Yatak odasý yakýnýndaki yerler gibi yerlerden uzak durun ve çalýþma gürültüsünün rahatsýzlýk yaratmayacaðý bir yer 

seçin.
4) Ünitenin içeri veya dýþarý taþýnabilmesi için yeterince yer olmalýdýr.
5) Hava giriþi içi yeterli yer olmasý ve hava giriþ ve çýkýþ noktalarýnda engel olmamalýdýr.
6) Ünitenin yakýnýnda bir yerde alev alabilir gaz kaçaðý ihtimali olmamalýdýr.
7) Üniteleri, güç kaynaðý kablolarýný ve üniteler arasý kablolarý televizyon ve radyolardan en az 3 metre uzakta yerleþtirin. 

Bu elektrikli aygýtlarda görüntü ve ses bozulmalarýný önlemek içindir. (Radyo dalgalarýnýn durumuna baðlý olarak, 3 
metreden uzakta olduklarýnda da gürültü duyulabilir.)

8) Kýyý bölgelerinde veya sülfat gazý içeren tuzlu atmosfer olan diðer yerlerde, aþýnma klima cihazýnýn ömrünü kýsaltabilir.
9) Drenaj dýþ üniteden çýktýðýndan, ünitenin altýna nemden korunmasý gereken hiç bir þey koymayýn.

AÇlKLAMA
Tavandan asýlý halde veya yýðýlý olarak monte edilemez.

 İKAZLAR
Klima cihazýný düþük dýþ ortam sýcaklýðýnda çalýþtýrýrken aþaðýda 
açýklanan talimatlara kesinlikle uyun. 
1) Rüzgara maruz kalmayý önlemek için, dýþ üniteyi emiþ tarafý 

duvara bakacak þekilde monte edin.
2) Dýþ üniteyi emiþ tarafýnýn doðrudan rüzgara maruz kalacaðý bir 

yere asla monte etmeyin.
3) Rüzgara maruz kalmayý önlemek için, dýþ ünitenin hava tahliye 

tarafýna bir kontrol plakasý yerleþtirin.
4) Yoðun kar yaðýþý alan bölgelerde, karýn doðrudan üniteyi 

etkilemeyeceði bir montaj yeri seçin.

(A) Montaj kýlavuzlar 1
(B) Drenaj soket grubu (YALNIZ ISI POMPASI)

1

(C) Soðutucu dolum etiketi

1

(D) Bir çok dili kapsayan florlu sera gazlarý 
etiketi 

1
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3 ■Türkçe

Dýş Ünite Montaj Çizimleri
 

Montaj Önlemleri
• Ünitenin montaj sonrasýnda herhangi bir çalýþma titreþimi veya gürültüye yol açmamasý için, montaj zemininin 
dayanýklýlýðýný ve seviyesini kontrol edin.

• Üniteyi temel çizimine uygun olarak, temel cývatalarýyla saðlam biçimde sabitleyin. (Piyasadan temin edebileceðiniz dört 
set M8 veya M10 temel cývatasý, sonum ve rondelayý hazýrlayýn.)

• Temel cývatalarýný uzunluklarý temel yüzeyinden 20mm olana kadar vidalamanýz en iyisidir. 
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■Türkçe 4

Montaj Kurallarý
• Dýþ ünitenin giriþ veya çýkýþ hava akýmý yönünde bir duvar veya baþka bir engel olmasý halinde aþaðýdaki  montaj kurallarýna uyun.
• Aþaðýdaki montaj þekillerinden herhangi birinde, çýkýþ tarafýnda duvar yüksekliði en fazla 1200mm olmalýdýr.

Dýş Ünite Montaj
1. Dýş Ünitenin Monte Edilmesi

1) Dýþ üniteyi monte ederken, “Yer Seçiminde Önlemler” ve “Dýþ Ünite Montaj Çizimleri” ne baþvurun.
2) Drenaj iþi gerekliyse, aþaðýdaki prosedürleri izleyin.

2. Drenaj İşleri
• Drenaj için drenaj kapaðý kullanýn.
• Drenaj portunun bir montaj kaidesi veya zemin yüzeyi ile kapanmasý halinde, dýþ ünitenin ayaklarý altýna en az 

100mm yükseklikte ilave ayak temelleri yerleþtirin.
• Soðuk bölgelerde, dýþ ünitede drenaj hortumunu kullanmayýn. (Aksi takdirde drenaj suyu donup düþük ýsýtma 

verimine yol açabilir.)

1) Drenaj alýcý (C)’yi drenaj soketi ve drenaj baþlýðý çevresindeki 4 uzantýnýn 
ötesinde, drenaj soketi (A)’ya ve drenaj baþlýðý (B)’ye takýn.

2) Drenaj soketi ve drenaj baþlýklarýný uygun drenaj deliðine takýn; Drenaj 
soketi (A)’yý drenaj deliði I’e ve drenaj baþlýðý (B)’yi drenaj deliði II ve 
III’e takýn. Taktýktan sonra, saat yönünde yaklaþýk 40° döndürün.

AÇlKLAMA
Drenaj alýcý (C) drenaj soketi (A) ve drenaj baþlýðý (B) çevresindeki 
uzantýlarýn içine düzgün bir þekilde takýn. Aksi halde, su sýzýntýsý oluþabilir. 

3) Piyasada satýlan türden bir vinil hortumu (iç çapý 25mm) drenaj 
soketi (A)’ya takýn. 
(Hortum çok uzunsa ve aþaðý sarkýyorsa, katlanma olmamasý 
için dikkatle sabitleyin.)

4) I, II, veya III kýsýmlarýndan su sýzýntýsý olmadýðýndan emin olun.

AÇlKLAMA
Dýþ ünitenin drenaj delikleri montaj braketi veya zemin ile kapanýrsa, dýþ ünite ayaðý altýnda 100mm’den fazla boþ alan 
oluþturmak için üniteyi yükseltin.
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(Yanlýþ drenaj deliklerine takmamaya dikkat
edin, aksi takdirde su kaçaðý olabilir.)

(Aþaðýdan görünüþ)
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5 ■Türkçe

Dýş Ünite Montaj
3. Boru ucunun genişletilmesi 

1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine 

parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru 
giderin.

3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný 

kontrol edin.

 UYARILAR
1) Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn.
2) Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr.
3) Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý kullanýn.
4) Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn.
5) Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir.
6) Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir.

4. Soğutucu boru işleri

 İKAZLAR
1) Ana üniteye sabitlenmiþ olan geniþletme somununu kullanýn. (Zaman geçtikçe bozulmaya uðrayan geniþletme 

somununun kýrýlmasýný önlemek için.)
2) Gaz kaçaðýný önlemek için, soðutma yaðýný yalnýzca havþanýn iç yüzeylerine uygulayýn. (R410A için soðutma yaðý 

kullanýn.)
3) Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini ve gaz kaçaðý oluþumunu engellemek için, geniþletme somunlarýný 

sýkýþtýrýrken tork anahtarlarýný kullanýn.

Her iki havþanýn merkezlerini hizalayýn ve geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Sonra bunlarý tork 
anahtarlarý ile tam olarak sýkýn.
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■Türkçe 6

5. Hava Temizleme ve Gaz Kaçağýnýn Kontrolü
• Boru iþi tamamlandýðýnda, havayý temizleyip gaz kaçaðý olup olmadýðý kontrol edilmelidir.

 UYARILAR
1) Belirlenen soðutma gazý dýþýnda (R410A) soðutma döngüsüne baþka madde karýþtýrmayýn.
2) Soðutucu gaz sýzýntýsý olursa, odayý en kýsa sürede ve mümkün olduðunca havalandýrýn.
3) R410A, ve diðer soðutucu gazlar derhal geri toplanmalý ve asla ortama býrakýlmamalýdýr.
4) Sadece R410A için özel bir vakumlu pompa kullanýn. Farklý soðutucular için ayný vakumlu pompanýn kullanýlmasý 

vakumlu pompaya veya üniteye zarar verebilir.

• Soðutma borularýndan hava temizleme durumunda soðutma gazý kul-
lanýlmasý halinde, ek soðutma gazý doldurun. 

• Kapama vana çubuðunu kullanmak için bir altýgen anahtar (4mm) kullanýn.
• Tüm soðutucu boru birleþme yerleri belirlenen sýkma torkunda bir tork 
anahtarý ile sýkýlmalýdýr.

*1. Boru uzunluðu ve vakumlu pompa çalýþma süresi 

*2. Bileþik manometre göstergesi geri salýným yaparsa, soðutucu gazý su içeriyor veya gevþek boru birleþimi mevcut 
olabilir. Tüm boru birleþme yerlerini kontrol edin ve gerekirse somunlarý sýkýn, sonra 2) ila 4) aþamalarý yineleyin.

1) Dolum hortumunun (manometre manifoldundan gelen) uzantý tarafýný gaz kapatma vanasýnýn servis portuna 
baðlayýn.

2) Manometre manifoldunun düþük basýnç vanasýný (Lo) tümüyle açýn ve yüksek basýnç vanasýný (Hi) tamamen 
kapatýn. (Yüksek basýnçlý vanada daha sonra iþlem gerekmez.)

3) Vakumlu pompalama yapýn ve bileþim manometrenin —0,1MPa (—76cmHg)*1 gösterdiðinden emin olun.

4) Manometre manifoldunun düþük basýnç vanasýný (Lo) tümüyle kapatýn ve vakumlu pompalamayý durdurun.  
(Bileþik manometre göstergesinin geri salýným yapmadýðýndan emin olmak için bu durumda birkaç dakika bekleyin.)*2.

5) Sývý kapatma vanasýnýn ve gaz kapatma vanasýnýn kapaklarýný çýkarýn.

6) Sývý kapatma vanasý çubuðunu, vanayý açmak için bir altýgen anahtarla saatin tersi yönde 90° derece döndürün. 
5 saniye sonra kapatýn,ve gaz kaçaðýna karþý kontrol edin. 
Sabunlu su kullanarak, iç ünite geniþletme somunu ve dýþ ünite geniþletme somunu ve vana çubuklarýndan gaz 
kaçaðýný kontrol edin. Kontrolü tamamladýktan sonra tüm sabunlu suyu silin.

7) Dolum hortumunu gaz kapatma vanasýnýn servis portundan çýkarýn, daha sonra sývý ve gaz kapatma vanalarýný 
tamamen açýn. (Vana çubuðunu durduktan sonra daha fazla döndürmeye çalýþmayýn.)

8) Vana kapaklarý ve servis port kapaklarýný sývý ve gaz kapatma vanalarý için belirlenen torklarda bir tor anahtarý ile sýkýn.

Boru uzunluðu 15 metreye kadar 15 metreden fazla

Çalýþma süresi 10 dakika’dan az deðil 15 dakika’dan az deðil
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7 ■Türkçe

Dýş Ünite Montaj
6. Soğutucuyu yeniden doldurma

Makinenin ad plakasýnda kullanýlacak olan soðutucu türünü kontrol ediniz.
R410A eklerken alýnmasý gereken önlemler
Sývý borusundan sývý halde doldurunuz.
Karýþýk bir soðutucu olduðundan, gaz halinde doldurmak, soðutucu bileþiminin deðiþmesine neden olarak, normal 
çalýþmayý önler.
1) Doldurmadan önce, silindire bir sifon takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. (Üzerinde “sývý doldurma sifonu takýlý” 

veya benzeri bir yazý görüntüleniyor olmalýdýr.)

• Basýnç saðlamak ve yabancý cisimlerin girmesini önlemek için R410A araçlarýný kullandýðýnýzdan emin olun.

AÇlKLAMA
Belirli florlu sera gazlarý hakkýndaki EU düzenlemesinin ulusal uygulamasý ünite üzerinde uygun resmi ulusal dilin kul-
lanýlmasýný gerektirebilir. O nedenle üniteyle birlikte ek olarak bir çok dili kapsayan florlu sera gazlarý etiketi verilmiþtir. 
Yapýþtýrma talimatlarý bu etiketin arka tarafýnda gösterilmiþtir.

7. Soğutucu Borularý
7-1 Boru İşleri Hakkýnda İkazlar 

1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr. 

Büküm için bir boru bükücü kullanýn.

7-2 Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi
Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin:
1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük 

Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh•°C) 
Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110°C’e ulaþýr.
Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin.

2) Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve izolasyon 
boyutlarýný saðlayýn. 

• Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn.

Gaz tarafý Sývý tarafý
Gaz borusu ýsýl 

izolasyonu
Sývý borusu ýsýl 

izolasyonu

O.D. 15,9mm O.D. 6,4mm I.D. 16-20mm I.D. 8-10mm

Minimum eðme yarýçapý Kalýnlýk 10mm Min.

50mm veya 
daha fazla

30mm veya 
daha fazla

Kalýnlýk 1,0mm
(C1220T-O)

Kalýnlýk 0,8mm
(C1220T-O)
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■Türkçe 8

Pompa Boşaltma İşlemi
Çevrenin korunmasý için, üniteyi taşýrken veya bertaraf ederken pompanýn kapalý olmasýna dikkat edin.

1) Sývý kapatma vanasýnýn ve gaz kapatma vanasýnýn kapaklarýný çýkarýn.
2) Güçlü bir soðutma iþletimi uygulayýn.
3) Beþ ila on dakika sonra, sývý kapatma vanasýný altýgen anahtarla kapatýn.
4) Ýki ila üç dakika sonra, gaz kapatma vanasýný altýgen kapatýn ve güçlü 

soðutma iþletimini durdurun.

Cebri soğutma işletimi

1) Cebri iþletimi baþlatmak için Cebri Çalýþtýrma anahtarýna (SW1) basýn. Cebri iþletimi durdurmak için Cebri Çalýþtýrma 
anahtarýna tekrar(SW1) basýn. 

Fabrika Ayarlarý (Yalnýz RKS71FV1B, RKS71FAV1B) 
(dýşarýsýnýn düşük sýcaklýğýna soğutma)

Bu işlev sadece (klima hedefinin, (örneğin bilgisayarlar gibi) ekipman olduğu) tesislerle sýnýrlýdýr. Asla konut veya 
ofiste (veya insanlarýn bulunduğu yerlerde) kullanmayýn.
1) PCB üzerindeki B anahtarýný (SW4) açarak çalýþma sahasýný -15°C’ye geniþletebilirsiniz. Dýþ hava sýcaklýðý -20°C 

veya daha altýna düþerse, çalýþma duracaktýr. Dýþ hava sýcaklýðý yükseldiðinde, çalýþma yeniden baþlayacaktýr. 

 İKAZLAR
1) Dýþ ünite, ünitenin ýsý deðiþtiricisinin doðrudan rüzgara maruz kaldýðý bir yere takýldýðýnda, rüzgarý kesen bir duvar ayarlayýnýz.
2) Tesis ayarlarý kullanýldýðýnda, dýþ ünitenin fanýnýn açýlýp kapanmasýndan dolayý iç üniteden aralýklý sesler gelebilir.
3) Nemlendiricileri veya nemi artýrabilecek olan diðer öðeleri, tesis ayarlarýnýn kullanýlacaðý odalara yerleþtirmeyiniz. 

Nemlendiriciler, iç ünitenin çýkýþ deliðinden çiy damlamasýna neden olabilir.
4) Ýç üniteyi en yüksek hava akýþ hýzýnda kullanýn.
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9 ■Türkçe

Kablolama
 UYARILAR

1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya yýldýz baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya 
yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn.

2) Ürünün içinde yerel olarak satým alýnmýþ elektrikli parçalarý kullanmayýn. (Terminal bloðundan drenaj pompasý, vb. 
uzantýsý çýkartmayýn.) Bu elektrik çarpmasýna veya yangýna sebep olabilir.

3) Kesinlikle bir toprak kaçaðý detektörü takýn. (Yüksek armonik için uygun bir türden.) 
(Bu cihazda bir enversör kullanýlýr, bu nedenle toprak kaçak detektörünün arýza yapmamasý için, armonik için uygun 
bir toprak kaçak detektörü kullanýlmalýdýr.)

4) Temas noktasý aralýklarýnýn arasýnda en az 3mm’lik bir aralýðý olan tüm kutuplarý ayýrma tipli bir kesici kullanýnýz.

• EN/IEC 61000-3-12(1) ile uyumlu ekipman
• Tüm iþler tamamlanana kadar güvenlik devre kesicisini açmayýn.

1) Ýzolasyonu kablodan sýyýrýn (20mm).
2) Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda baðlantý 

kablolarýný terminal numaralarý birbirine 
uyacak þekilde baðlayýn. Terminal 
vidalarýný iyice sýkýn.
Vidalarý sýkmak için düz baþlý bir tor-
navida kullanýlmasý tavsiye edilir. Vidalar 
terminal paneli ile birlikte verilmektedir.

AÇlKLAMA
(1) Her bir fazda >16 A ve ≤75 A giriþ akýmý ile kamuya açýk düþük akýmlý sistemlere baðlanan ekipman tarafýndan 

üretilen harmonik akýmlar için sýnýrlarý tespit eden Avrupa/Uluslararasý Teknik Standardý.

Güç kaynaðý terminal kartýna kablo baðlantýsý yaparken aþaðýda 
belirtilen noktalara dikkat edin. 
Güç kaynaðý kablo baðlantýlarýnda alýnacak önlemler. 
Güç kaynaðý terminal panosuna kablo baðlantýsý için yuvarlak tut-
turuculu terminal kullanýn. Zorunluluk nedeniyle bunun kullanýlmasý 
mümkün deðilse, aþaðýdaki talimatlara muhakkak uyun.
Kablolarýn yuvarlak tutturuculu terminallerini örtülü bölüme 
yerleþtirin ve yerlerine sabitleyin. 

• Toprak terminali montajý 
Yuvarlak tutturuculu terminali takarken aþaðýdaki 
yöntemi kullanýn. 
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■Türkçe 10

 İKAZLAR
Baðlantý kablolarýný tek nüveli kablo kullanarak terminal paneline 
baðlarken, kesinlikle kývýrma uygulayýn. 
Uygulamayla ilgili sorunlar ýsý ve yangýna yol açabilir. 

3) Kabloyu çekin ve baðlantýsýnýn kopmadýðýndan emin olun. Sonra kabloyu bir kablo tutturucu ile yerine takýn.

Test Çalýştýrmasý ve Son Kontrol
1. Deneme İşletimi ve Test

1-1 Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin.

1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.

■ Isý pompasý için
• Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.
2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26°C ila 28°C, 

ýsýtma modunda 20°C ila 24°C).
3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

■ Yalnýz Soðutma için
• En düþük program sýcaklýðýný seçin.
1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir. 
2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26°C ila 28°C).
3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

1-3 Izgara hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini 
Kullanýcý Kýlavuzuna uygun olarak gerçekleþtirin.
• Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir 
süre kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn.

• Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açýldýðýnda 
ilk iþletim moduna döner.

2. Test Maddeleri 

Test Maddeleri Belirti Kontrol

Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmiþlerdir. Düþme, sarsýlma, gürültü

Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl olarak izole edilmiþtir. Su kaçaðý

Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Su kaçaðý

Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Elektrik kaçaðý

Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr. Arýza veya yanma hasarý

Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr. 
Kapatma vanalarý açýktýr.

Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi

Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr. Arýzalý

 Terminal blokunda kablo uçlarýný sýyýrma
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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