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İŞLETİM ÖNCESİNDE OKUYUNGüvenlik Önlemleri
• Bu kılavuzu operatörün kolaylıkla bulabileceği yerde saklayın.
• Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki önlemleri dikkatle okuyun. 
• Burada açıklanan önlemler UYARI ve İKAZ olarak sınıflandırılmıştır. Her ikisi de güvenlikle ilgili 

önemli bilgiler içerir. Tüm önlemleri eksiksiz olarak uyguladığınızdan emin olun. 
• İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

• Gerektiği zaman başvurabilmeniz için okuduktan sonra bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihaz 
yeni bir kullanıcıya devredilirse kılavuzu da vermeyi ihmal etmeyin.

UYARI
• Yangın, patlama veya yaralanmayı önlemek amacıyla, ünitenin yakınında, yanıcı veya korozif 

olanlar dahil zararlı gazlar algılandığında üniteyi çalıştırmayın. 
• Üniteden gelen soğuk veya sıcak havaya uzun süreli doğrudan ya da çok soğuk veya çok 

sıcak havaya maruz kalmanın fiziksel durumunuza ve sağlığınıza zararlı olabileceğine dikkat edin. 
• Hava giriş veya çıkışına çubuklar, parmaklarınız, vs. gibi cisimleri koymayın. Ünitenin yüksek hızlı fan 

kanatlarına dokunma neticesinde üründe arıza, hasar veya yaralanma meydana gelebilir. 
• Su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine yol açabileceğinden, üniteyi kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya kalkışmayın. 
• Ünitenin yakınında yanıcı sprey kullanmayın, aksi halde yangın çıkabilir. 

• Üniteyi kendiniz kurmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yanlış işçilik su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesine neden olabilir. Montaj ve bakım işlemi için yerel satıcınızla veya kalifiye personelle irtibat kurun.

• Ünite arıza yaptığında (yanan bir şeyin kokusu, vs.) üniteye gelen gücü kapatın ve yerel satıcınıza başvurun. 
Bu koşullar altında çalışmanın sürdürülmesi arıza, elektrik çarpması veya yangın tehlikesiyle sonuçlanabilir.

• Kesinlikle bir toprak kaçak kesicisi takın. Toprak kaçak kesicisinin takılmaması elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.
• Bu ünite soğutulmuş veya ısıtımmış suyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Buhar kullanılması ünitede hasar oluşturabilir veya arıza yapmasına neden olabilir ve yanmaya yol açabilir. 

• Üniteyi mutlaka topraklayın. Üniteyi bir tesisat borusu, paratoner veya telefon toprak 
kablosuna topraklamayın. Kusurlu topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir. 
 

İKAZ
• Üniteyi öngörülenler dışındaki amaçlar için kullanmayın. Söz konusu objenin kalitesini ve/veya 

ömrünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden hassas cihazlar, gıdalar, bitkiler, hayvanlar veya 
sanat eserlerini soğutmak için üniteyi kullanmayın. 

• Olumsuz etkilere yol açabileceğinden bitkileri ve hayvanları üniteden gelen hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.
• Yakıcı veya ısıtıcının yanışını bozacağından açık alev üreten yakıcı veya ısıtıcıları üniteden gelen hava akışına maruz yerlere yerleştirmeyin.
• Hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin. Zayıflayan hava akışı yetersiz performans veya soruna yol açabilir.
• İç ünite üzerine oturmayın ya da cisimler koymayın. Kendinizin veya cisimlerin düşmesi yaralanmaya neden olabilir.
• Neme duyarlı objeleri doğrudan iç ünitenin altına koymayın. 

Belirli durumlarda ana ünite veya su borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik veya drenaj 
tıkanması damlamaya neden olarak söz konusu objenin kirlenmesine veya bozulmasına yol açabilir. 

UYARI
Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması kişisel 
yaralanma veya can kaybına yol açabilir. 

İKAZ
Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması şartlara 
bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasar veya 
kişisel yaralanmaya yol açabilir. 

Asla denemeyin. Talimatlara mutlaka uyulmalıdır. 

Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun. Hiçbir zaman üniteyi ve uzaktan kumandayı 
suyla ıslatmayın. 

Hiçbir zaman üniteye ve uzaktan kumandaya 
ıslak elle dokunmayın. 
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• Uzun süreli kullanımdan sonra ünite standı ile bağlantılarında hasar kontrolü yapın. Hasarlı bir durumda bırakılırsa, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
• Yaralanmaktan kaçınmak için ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına dokunmayın. 
• Bu cihaz küçük çocuklar veya hastalıklı kişiler tarafından gözetim olmadan kullanım için uygun 

değildir. Vücut fonksiyonlarının bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine yol açabilir. 

• Yakıcı gibi gereçlerin ünite ile birlikte kullanılması durumunda, oksijen yetersizliğinin önüne 
geçmek için odayı yeterince havalandırmayı ihmal etmeyin. 

• Temizlikten önce mutlaka ünitenin çalışmasını durdurun, kesiciyi kapatın veya güç kablosunu 
fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir. 

• Üniteye yalnız belirtilen güç besleme devresine bağlayın. Belirtilenin dışındaki güç beslemeleri 
elektrik çarpmasına, aşırı ısınmaya ve yangına yol açabilir. 

• Drenaj hortumunu düzgün drenaj sağlayacak şekilde düzenleyin. Kusurlu drenaj binanın, mobilyanın 
vs. ıslanmasına neden olabilir.

• İç ünitenin etrafına cisimler yerleştirmeyin. 
Bunun yapılması performansı, ürün kalitesini ve ünitenin ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir.

• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya 
talimat sağlanmadıkça düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya işletim bilgisinden 
yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir. 
Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması açısından çocukların yetişemeyeceği yerlerde bulundurulmalıdır.

• Sirkülasyon suyu belirtilen standartlara uymalıdır. Düşük kalite su sızıntısına yol açabilir.
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa, ünitenin su borularında su bırakılmaması en iyisidir. Borulara anfriz solüsyonu 

doldurun ya da suyu boşaltın. Borularda su bırakılması su sızıntsına neden olabilir.
• Uzun süre kullanımda olmayan ünitede mutlaka antifriz ölçümü yapın.

• Elektrik çarpmalarını önlemek için ıslak ellerle çalıştırmayın. 

• Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabileceğinden, üniteyi suyla yıkamayın. 
• Elektrik çarpmaları veya yangına yol açabileceğinden ünitenin üzerine su kapları (çiçek, vs.) koymayın.

■ Üniye aşağıdaki türden ortamlara monte etmek için satıcıya danışın.
• Yağlı ortama sahip veya buhar ya da is oluşabilen yerler.
• Sahil bölgeleri gibi tuzlu ortam.
• Kaplıcalar gibi sülfür gazının olduğu yerler.
• Ünitenin içindeki suyu dondurmayın. Oda veya tavan sıcaklığı 0°C altına düşerse, su donacak ve 
ısı eşanjörünü patlatacaktır.

■ Montaj için aşağıda tanımlandığı şekilde bir yer seçin.
• İşletim gürültüsünü ve titreşimini artırmayan ünitenin ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta bir yer.

• Güç beslemesi için üniteye özel olarak ayrılmış güç devresi kullanılmalıdır.

• Ünitenin yerinin değiştirilmesi uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirir. Model değiştirme veya taşınma 
amaçlı yer değiştirme işlemlerinde lütfen satıcıya başvurun.

• Boruları yalıtım malzemiyle sarın.
• Isı eşanjöründe korozyonu önlemek için su akışını belirtilen debiyle Sınırlandırın.
• Soğutulmuş su, ısıtılmış su ve tamamlama suyu için İçme Suyu Direktifi 98/83/EC 'ye uyun.

Sirkülasyon suyunu arıtmak için bakır borular kullanılmıştır, bakır borularda aşınma oluşabilir. Su 
arıtma kimyasalı kullanırken, bir su arıtma kimyasal üreticisine başvurarak borularda uygun olanını, 
demir veya bakır kullanın.

• Ünitenin izin verilen maksimum basıncı 1,18 MPa'dır.

Montaj yeri.

Elektrik işleri.

Sistem yerinin değiştirilmesi.

Su tesisatı.
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Parçaların İsimleri
■ İç Ünite 

■ Ön paneli açın 
Ön panelin açılması: (sayfa 26)

İKAZ
Ön paneli açmadan önce çalışmayı durdurduğunuzdan ve kesiciyi kapattığınızdan emin olun.
İç ünite içindeki metal parçalara dokunmayın, yaralanmaya yol açabilir.
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Hava çıkışı seçim anahtarı

• Bu ayar yalnız üst çıkıştan hava üfler.

• Bu ayar mod ve koşullara bağlı olarak 
bir üfleme profiline otomatikman karar 
verir.

• Bu ayar önerilir.
• Ünite fabrikadan bu ayarla sevk edilir.
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Parçaların İsimleri
■ İç Ünite 

1. Hava filtresi
2. Titanyum apatit fotokatalitik hava 

temizleme filtresi:
• Bu filtreler hava filtresinin iç kısmına takılır.

3. Hava girişi
4. Ön panel
5. Oda sıcaklığı sensörü:

• Ünitenin çevresindeki hava sıcaklığını 
algılar.

6. Ekran
7. Hava çıkışı
8. Kapak (yatay kanat): (sayfa 12)
9. Panjur (dikey kanat):

• Panjurlar hava çıkışının iç kısmındadır. 
(sayfa 12)

10. Model isim plakası
11. İç ünite AÇMA/KAPAMA anahtarı:

• İşletim modu, ünite durdurulmadan önce 
yürürlükte olan mod olacaktır.

• Bu anahtar uzaktan kumanda kayıp 
olduğunda işe yarar.

12. ÇALIŞMA lambası (yeşil)
13. ZAMANLAYICI lambası (sarı): (sayfa 16)
14. Hava çıkışı seçim anahtarı: (sayfa 13)
15. Sinyal alıcısı:

• Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alır.
• Ünite sinyal aldığında bip sesi duyulur.

• İşletimi başlatma ....... bip-bip
• Ayarları değiştirme..... bip
• İşletimi durdurma....... uzun bip
5



■ Uzaktan Kumanda 

1. Sinyal vericisi:
• Sinyalleri iç üniteye gönderir.

2. Ekran (LCD):
• Geçerli ayarları gösterir. 

(Bu gösterimde, açıklama amacıyla herbir 
bölüm ekranı açık olarak gösterilmiştir.)

3. FAN ayar butonu: 
• Hava akış hız ayarını seçer.

4. GÜÇLÜ düğmesi: 
GÜÇLÜ işletim (sayfa 14)

5. AÇMA/KAPAMA butonu:
• İşletimi başlatmak için bu butona bir kez 

basın.
Durdurmak için bir kez daha basın.

6. SICAKLIK ayar butonları:
• Sıcaklık ayarını değiştirir.

7. MOD seçim butonu:
• İşletim modunu seçer. 

(SOĞUTMA/ISITMA/FAN) (sayfa 10)

8. SESSİZ butonu: 
ZORUNLU SESSİZ işletim (sayfa 15)

9. YÖN DEĞİŞTİRME butonu:
• Hava akış yönünün ayarlanması (sayfa 12)

10. HAFTALIK/PROGRAM/KOPYALA/GERİ/
İLERİ butonu: 
• HAFTALIK ZAMANLAYICI (sayfa 18)

11. SEÇME butonu: 
• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI ve 

HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarlarını 
değiştirir. (sayfa 16, 18)

12. KAPAMA ZAMANLAYICI butonu: 
(sayfa 16)

13. AÇMA ZAMANLAYICI butonu: (sayfa 17)
14. ZAMANLAYICI İPTAL butonu:

• Zamanlayıcı ayarını iptal eder. 
(sayfa 16, 17)

• HAFTALIK ZAMANLAYICI işletimi için 
kullanılamaz.

15. SAAT butonu: (sayfa 8)
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<Ön kapağı açın>
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İşletim öncesi Hazırlık
■ Pilleri yerleştirmek için 

1. Ön kapağı kaydırarak çıkarın.

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

3. Ön kapağı eskisi gibi kapatın.

■ Uzaktan kumandayı çalıştırmak 
için 
• Uzaktan kumandayı kullanmak için vericiyi iç üniteye yöneltin. 

Ünite ile uzaktan kumanda arasında perde gibi sinyalleri 
engelleyen birşey olduğunda ünite çalışmaz.

• Uzaktan kumandayı yere düşürmeyin. Islatmayın.
• İletişim için maksimum uzaklık 7 m'dir.

■ Uzaktan kumanda askısını duvara 
monte etmek için 
1. Sinayllerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.

2. Askıyı yerel olarak alınan vidalarla bir duvara, 
sütuna veya benzer konuma monte edin.

3. Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda askısına 
yerleştirin

NOT 
■ Piller hakkında notlar

• Pilleri değiştirirken aynı tip piller kullanın ve eski pillerin ikisini birden değiştirin.
• Sistem uzun süreyle kullanılmadığında pilleri çıkartın.
• Piller yaklaşık 1 yıl dayanır. Bununla birlikte bir yıl içerisinde uzaktan kumanda ekranı 

solmaya başlar ve alış performansında düşüş olursa her iki pili de yenileriyle, boyut 
AAA.LR03 (alkalin), değiştirin.

• Birlikte verilen piller sistemin ilk kullanımı için sağlanmıştır. 
Ünitenin üretim tarihine bağlı olarak pillerin kullanım süresi kısa olabilir.

■ Uzaktan kumanda hakkında notlar
• Hiçbir zaman uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
• Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
• Odada elektronik starterli tipte bir flüoresan lamba (inverter tipi lambalar gibi) varsa sinyal 

iletişimi sağlanamayabilir. Böyle bir durumda servis kuruluşuna danışın.
• Uzaktan kumanda sinyalleri başka bir cihazı çalıştıracak olursa, o cihazı başka bir yere 

taşıyın veya servis kuruluşuna danışın.

2

3

1

+  ve  –  doğru 
yerleştirilmelidir!

Alıcı

Uzaktan 
kumanda askısı

Uzaktan kumanda

Vidalar
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■ Saati ayarlamak için 
1.  üzerine basın.

• " " görüntülenir.

• " " ve " " yanıp söner.

2. Haftanın geçerli gününü ayarlamak için 

 üzerine basın.

3.  üzerine basın.
• " " yanıp söner.

4. Saati geçerli zamana ayarlamak için  

üzerine basın.
•  veya  tuşlarının basılı tutulması saat ekranını hızla 

ileri veya geri alır.

5.  üzerine basın.
• İç ünitenin dahili saatini ayarlarken butonlara 

basıldığında uzaktan kumandayı daima iç üniteye 
yöneltin.

• " " yanıp söner. 

■ Kesiciyi açık konuma getirin
• Kesicinin açık konuma getirilmesiyle kapak bir kez açılır ve kapanır. (Bu normal bir işlemdir.)

NOT 
■ Saat ayarı hakkında not

• İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlanmazsa, HAFTALIK ZAMANLAYICI dakik 
çalışmaz.
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İşletim öncesi Hazırlık
■ Havanın alınması

• Kurma işleminden sonraki deneme işletimi sırasında ve normal işletim sırasında bazen borularda 
hava cepleri oluşur. Boruların içindeki hava ceplerini gidermek amacıyla havayı almak için aşağıdaki 
adımları izleyin. Hava alma işlemini mutlaka ünite soğutma veya ısıtma işletimindeyken yapın.

1. Ön paneli ve hava filtresini çıkarın.

2. Bir elinizle hava alma vanasına 
basarken, diğer elinizle gösterildiği gibi 
hava alma vana düğmesini çevirin.

3. Vanayı açın, havanın tamamen 
alındığından emin olun ve ardından 
vanayı sıkıca kapatın.

İKAZ 

■ Uzaktan kumanda ayarlarının kontrolü
• Bu uzaktan kumanda ısıtma/soğutma ve yalnız ısıtma kullanımları 

için ortaktır. Isıtma/soğutma veya yalnız ısıtma kullanımını 
ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki DIP anahtarını kullanın.

• Aşağıdaki açıklamaya bakın ve şekilde gösterildiği gibi ayar 
yapın.
• Isıtma/soğutma kullanımı müşterileri için: H/C olarak ayarlayın
• Yalnız ısıtma kullanımı müşterileri için: H/O olarak ayarlayın

NOT 

• Çıplak elle ısı eşanjörüne dokunursanız yaralanma riski vardır.
• Havayı aldıktan sonra hava alma vanasını kapattığınızdan emin olun.

Hava alma vanasının açık bırakılması su kaçağına neden olarak performansı düşürebilir.
• Hava alma vanasının düğmesi gevşek kalırsa su kaçağı oluşacaktır. Düğmenin sıkıca kapatıldığını 

kontrol edin.

■ Enerji tasarrufu ipuçları
• Odada çok fazla soğutma (ısıtma) yapmamaya dikkat edin.

Sıcaklık ayarının ölçülü düzeyde tutulması enerji 
tasarrufu sağlar.

• Pencereleri jaluzi veya perde ile örtün.
Dışarıdan gelen güneş ışığının ve havanın bloke edilmesi soğutma (ısıtma) etkisini artırır.

• Tıkalı hava filtresi verimsiz çalışmaya ve enerji israfına neden olur. Bunları yaklaşık olarak her 2 haftada bir temizleyin.

Hava alma 
vanası

Düğme

Vana açık

DIP anahtarı

H/OH/C

Önerilen sıcaklık ayarı
Soğutma için: 26-28°C
Isıtma için: 20-24°C
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İŞLETİMSOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi
Ünite tercih edeceğiniz işletim modunda çalışır. 
Bir dahaki seferden itibaren ünite aynı işletim modunda 
çalışacaktır.

■ İşletimi başlatmak için
1.  üzerine basın ve bir işletim modu 

seçin.
• Butona her basışta mod ayarı sırayla ilerler. 

2.  üzerine basın.
• LCD'de " " görüntülenir.
• ÇALIŞMA lambası yanar. 

■ İşletimi durdurmak için

3. Tekrar  üzerine basın.
• LCD'den " " görüntüsü kaybolur.
• ÇALIŞMA lambası söner.

: SOĞUTMA

: ISITMA

: FAN 

Isıtma/soğutma 
kullanımı

Yalnız ısıtma 
kullanımı
10



SOĞUTMA · ISITMA · FAN İşletimi
■ Sıcaklık ayarını değiştirmek için

4.  veya  üzerine basın. 

■ Hava akış hız ayarını değiştirmek için

5.  üzerine basın. 

• İç ünite sessiz işletimi
Hava akışı " " olarak ayarlandığında, iç üniteden gelen gürültü azalacaktır. 
Daha az gürültü istendiğinde bunu kullanın.

NOT 

SOĞUTMA veya ISITMA işletimi FAN işletimi

Sıcaklığı yükseltmek için  üzerine, 
düşürmek için ise  üzerine basın.

Sıcaklık ayarı değişken değildir.İstediğiniz sıcaklığa ayarlayın. 

SOĞUTMA veya ISITMA veya FAN işletimi

" " ila " " arasında 5 düzey ve " " " " hava akış hız ayarları vardır. 

■ SOĞUTMA ve ISITMA işletimi hakkında notlar
• Üniteyi aşağıdaki su sıcaklık aralığı içinde kullanın:

Minimum su sıcaklığı: 6°C
Makaimum su sıcaklığı: 60°C
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Hava Akış Yönünün Ayarlanması
Konforunuzu artırmak için hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz. 

■ Otomatik yön değiştirmeyi 
başlatmak için

 üzerine basın.
• LCD'de " " görüntülenir.
• Kanat (yatay kanatçık) yön değiştirmeye başlayacaktır.

■ Kanadı istenilen konuma 
ayarlamak için

• Bu işlev kanat otomatik yön değiştirme modundayken 
etkindir. 

Kanat istenilen konuma ulaştığında 

 üzerine basın.
• Kanat hareketini durduracaktır.
• LCD'den " " görüntüsü kaybolur.

■ Panjurları (dikey kanatçıklar) 
ayarlamak için
• Düğmeyi tutup panjurları hareket ettirin.

(Sol taraftaki ve sağ taraftaki kanatçıkların üzerinde bir düğme 
bulacaksınız.)

NOT 

Üst ve alt hava akış yönü

■ Kanat ve panjur açısı hakkında not
• "YÖN DEĞİŞTİRME" seçilmedikçe, en iyi 

performansı elde etmek için kanat ayarını ISITMA 
işletiminde yataya yakın açıda, SOĞUTMA 
işletiminde ise yukarı konumda yapmanız gerekir.

• SOĞUTMA işletimi sırasında, kanadın yön değiştirme 
aralığı kanadın tespit edileceği aralıktan farklıdır.

■ DİKKAT
• Kanat elle ayarlanırken, üniteyi kapatın ve yeniden 

başlatmak için uzaktan kumandayı kullanın.
• Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Hava çıkışının içinde yüksek hızda dönen bir fan vardır.

ISITMA

SOĞUTMA
12



Hava Akış Yönünün Ayarlanması
■ Hava akış seçimi

• Hava akış seçimini size uyacak şekilde yapın.

Hava akışı seçim anahtarı  olarak ayarlandığında.
• Ünite, işletim moduna/durumuna bağlı olarak uygun üfleme profiline otomatikman karar verir.

Hava çıkışı seçim anahtarı  olarak ayarlandığında.
• İşletim moduna veya duruma bakılmaksızın hava üst hava çıkışından üfler.
• Havanın alt hava çıkışından gelmesini istemediğiniz zaman bu anahtarı kullanın. (Uyurken vb.)

İKAZ 

Mod Durum Üfleme profili

SOĞUTMA

• Oda tamamen soğutulduğu veya 
ünite açıldıktan itibaren bir saat 
geçtiği zaman.

• Hava insanlara doğrudan temas etmemesi 
için üst hava çıkışından üflenir, oda 
sıcaklığı dengelenir.

• İşletimin başlangıcında veya 
odanın tam olarak soğutulmadığı 
diğer zamanlarda.

• SOĞUTMA işletimi sırasında yüksek hızla 
soğutmak ve ISITMA işletimi sırasında 
odayı sıcak hava ile doldurmak amacıyla 
hava üst ve alt hava çıkışlarından üflenir.

ISITMA

• Aşağıdakiler dışındaki 
zamanlarda.
(Normal zaman.)

• Başlangıçta veya hava sıcaklığı 
düşük olduğunda.

• Böylece hava insanlara doğrudan temas 
etmez. Hava üst hava çıkışından üflenir.

• Kanat ayarını elle yapmaya çalışmayın.
• Elle ayarlandığında, mekanizma düzgün çalışmayabilir veya hava çıkışlarından yoğuşma 

suyu damlayabilir.
13



GÜÇLÜ İşletim
GÜÇLÜ işletim her işletim modunda soğutma (ısıtma) etkisini 
hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz. 

■ GÜÇLÜ işletimi başlatmak için
1.  üzerine basın.

• GÜÇLÜ işletim 20 dakika içinde sona erer. Bundan 
sonra sistem otomatik olarak yine GÜÇLÜ işletim 
öncesinde kullanılan önceki ayarlarla çalışır.

• LCD'de " " görüntülenir.

■ GÜÇLÜ işletimi iptal etmek için
2. Tekrar  üzerine basın.

• LCD'den " " görüntüsü kaybolur.

NOT 
■ GÜÇLÜ işletim hakkında notlar

• GÜÇLÜ işletim ZORUNLU SESSİZ işletimle birlikte kullanılamaz. 
Öncelik en son basılan butonun işlevine verilir. 

• GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir.
• SOĞUTMA ve ISITMA işletiminde

Soğutma (ısıtma) etkisini maksimuma çıkarmak içindir ve hava akış hızı maksimum ayara 
getirilir.
Sıcaklık ve hava akış ayarları değişken değildir.

• FAN işletiminde
Hava akış hızı maksimum ayarda sabittir.
14



ZORUNLU SESSİZ İşletim
ZORUNLU SESSİZ işletim fan hızını değiştirerek iç ünitenin 
gürültü seviyesini düşürür. Bu işlev geceleyin kullanışlıdır. 

■ ZORUNLU SESSİZ işletimi 
başlatmak için
1.  üzerine basın.

• LCD'de " " görüntülenir.

■ ZORUNLU SESSİZ işletimi iptal 
etmek için

2. Tekrar  üzerine basın.
• LCD'den " " görüntüsü kaybolur.

NOT 
■ ZORUNLU SESSİZ işletim hakkında notlar

• GÜÇLÜ işletim ve ZORUNLU SESSİZ işletim aynı anda kullanılamaz. 
Öncelik en son basılan butonun işlevine verilir.

• Soğutma ve ısıtma kapasitesi normal işletim sırasında olandan hafif düşük olabilir.
15



KAPAMA ZAMANLAYICI İşletimi
Zamanlayıcı işlevleri üniteyi gece veya sabah otomatik açıp 
kapatmak için kullanışlıdır. KAPAMA ZAMANLAYICI ile AÇMA 
ZAMANLAYICI kombinasyon halinde de kullanılabilir. 

■ KAPAMA ZAMANLAYICI 
işletimini kullanmak için
• Saatin doğru olduğunu kontrol edin. 

Değilse, saati geçerli zamana ayarlayın. (sayfa 8)

1.  üzerine basın.
• LCD'de " " ve ayar zamanı görüntülenir.
• LCD'de " " görüntülenir.

• " " yanıp söner.
2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene 

kadar  üzerine basın.
• Butonlardan birine her basışta zaman ayarı 10 dakika 

ileri veya geri gider. Butonların biri basılı tutulursa ayar 
hızla değişir.

3. Tekrar  üzerine basın.
• ZAMANLAYICI lambası yanar. 

■ KAPAMA ZAMANLAYICI işletimini iptal etmek için
4.  üzerine basın.

• " " ve ayar zamanı görüntüsü LCD'den kaybolur.
• LCD'de " " ve haftanın günü görüntülenir.
• ZAMANLAYICI lambası söner.

NOT 
■ ZAMANLAYICI işletimi hakkında notlar

• ZAMANLAYICI ayarlandığında, geçerli zaman görüntülenmez.
• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI ayarlandığında, zaman ayarı hafızada tutulur. Uzaktan 

kumanda pilleri değiştirildiğinde hafıza silinir.
• Ünite AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI vasıtasıyla çalıştırılırken işletimin gerçek uzunluğu 

kullanıcının girdiği süreden farklı olabilir. (Maksimum yaklaşık 10 dakika)
16



AÇMA ZAMANLAYICI İşletimi
■ AÇMA ZAMANLAYICI İşletimini kullanmak için 

• Saatin doğru olduğunu kontrol edin. Değilse, saati geçerli 
zamana ayarlayın. (sayfa 8)

1.  üzerine basın.
• LCD'de " " ve ayar zamanı görüntülenir.
• LCD'de " " görüntülenir.

• " " yanıp söner.

2. Zaman ayarı istediğiniz noktaya gelene 

kadar  üzerine basın.
• Butonlardan birine her basışta zaman ayarı 10 dakika 

ileri veya geri gider. Butonların biri basılı tutulursa ayar 
hızla değişir.

3. Tekrar  üzerine basın.
• ZAMANLAYICI lambası yanar.

■ AÇMA ZAMANLAYICI işletimini iptal etmek için
4.  üzerine basın.

• " " ve ayar zamanı görüntüsü LCD'den kaybolur.
• LCD'de " " ve haftanın günü görüntülenir.
• ZAMANLAYICI lambası söner.

■ AÇMA ZAMANLAYICI ve KAPAMA ZAMANLAYICI kombinasyonu için
• 2 zamanlayıcının kombinasyonuna bir örnek aşağıda gösterilmiştir. 

NOT 
■ Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcıyı yeniden ayarlayın.

• Bir kesicinin kapanmasından sonra.
• Güç kesilmesinden sonra.
• Uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

Kombine

Şimdiki zaman: 23:00 
(Ünite çalışması)
KAPATMA ZAMANLAYICI saati 0:00
AÇMA ZAMANLAYICI saati 14:00

(Örnek)

Gö
ste

rim
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HAFTALIK ZAMANLAYICI İşletimi
Haftanın her günü için en fazla 4 zamanlayıcı ayarı kaydedilebilir. HAFTALIK ZAMANLAYICI ailenin 
hayat tarzına göre ayarlanırsa kullanışlı olur.

■ HAFTALIK ZAMANLAYICI örneklerinin kullanımı
HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarlarının bir örneği aşağıda gösterilmiştir. 

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

25°C 27°C

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

25°C 27°C

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

27°C 27°C25°C

Örnek: Hafta için Pazartesiden Cumaya kadar aynı zamanlayıcı ayarları 
yapılırken hafta sonu için farklı zamanlayıcı ayarları yapılır.

• HAFTALIK ZAMANLAYICI'da Her gün için en fazla 4 ve her hafta için en fazla 28 koşul ayarlanabilir. 
Kopyalama modunun etkin kullanımı sayesinde koşullar kolaylıkla yapılabilir. 

• Örneğin, AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarlarının kullanımı, işletim modunun programlanmasına ve sıcaklık 
değişimlerinin ayarlanmasına olanak sağlar. Ayrıca, KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarları kullanılarak, 
sadece her günün kapanış saati ayarlanabilir. Kullanıcının kapatmayı unutması halinde bu işlem üniteyi 
otomatik olarak kapatacaktır.

Programlar 1-4'e kadar zamanlayıcı ayarlarını yapın. (bkz. sayfa 19)[Pazartesi]

Zamanlayıcı ayarı yok[Cumartesi]

Programlar 1-4'e kadar zamanlayıcı ayarlarını yapın. (bkz. sayfa 19)[Pazar]

Salıdan Cumaya kadarki günler için ayarları yapmak üzere kopyalama modunu 
kullanın, zira bu ayarlar Pazartesi gün için olanlarla aynıdır. (bkz. sayfa 22)

[Salı] 
ila 

[Cuma]

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI KAPALI

AÇIK

Program 4Program 3Program 2Program 1
AÇIKKAPALIKAPALIAÇIK

KAPALIAÇIKKAPALIAÇIK
Program 4Program 3Program 2Program 1

KAPALIAÇIKKAPALIAÇIK
Program 4Program 3Program 2Program 1
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HAFTALIK ZAMANLAYICI İşletimi
■ HAFTALIK ZAMANLAYICI 

işletimini kullanmak için 

• Haftanın günü zaman ayarının yapıldığından emin olun. 
Yapılmamışsa, haftanın günü ve zaman ayarını yapın. (sayfa 
8) 

1.  üzerine basın. 
• Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası 

görüntülenir.
• Her gün için 1 ila 4 ayar yapılabilir. 

2. Haftanın istenen gününü ve koşul 

numarasını seçmek için  üzerine basın.

•  üzerine basılmasıyla koşul numarası ve haftanın 

günü değişir. 

3.  üzerine basın.
• Haftanın günü ve koşul numarası ayarlanmış olacaktır.
• " " ve " " yanıp söner. 

4. İstenilen modu seçmek için  üzerine basın.

•  üzerine basılması " " veya " " ayarını sırayla değiştirir. 

• Koşulun önceden ayarlanmış olması durumunda, "boş" seçilerek koşul silinir.
• Seçim "boş" şeklinde yapılırsa adım 9'a gidin. 

5.  üzerine basın. 
• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI modu ayarlanmış olacaktır.
• " " ve zaman yanıp söner.

Ayar modu

25°C 27°C[Pazartesi]

KAPALIAÇIKKAPALIAÇIK

Program 4Program 3Program 2Program 1

22:0017:308:306:00

KAPAMA ZAMANLAYICIAÇMA ZAMANLAYICI
boş
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6. İstenilen zamanı seçmek için  üzerine 

basın.
• Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00 ile 23:50 arasına 

ayarlanabilir. 
• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI mod ayarına dönmek için 

 üzerine basın.
• KAPAMA ZAMANLAYICI ayarını yaparken adım 9'a gidin.

7.  üzerine basın. 
• Zaman ayarlanmış olacaktır. 
• " " ve sıcaklık yanıp söner. 

8. İstenilen sıcaklığı seçmek için  üzerine 

basın.
• Sıcaklık 10°C ile 32°C arasında ayarlanabilir. 

Soğutma: 10 ila 18°C olarak ayarlanmış olsa bile ünite 
17°C'de çalışır. 
Isıtma: 31 ila 32°C olarak ayarlanmış olsa bile ünite 
30°C'de çalışır.

• Zaman ayarına dönmek için  üzerine basın.
• Ayarlanan sıcaklık sadece mod ayarı açık olduğunda 

gösterilir.

9.  üzerine basın. 
• Sıcaklık ayarlanmış olur ve sonraki koşul ayarına gidilir.
• Diğer ayarlara devam etmek için prosedürü adım 4'ten itibaren tekrarlayın.

10. Ayarı tamamlamak için  üzerine basın. 
• Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve alış sesi ile İŞLETİM 

lambasındaki yanıp sönmeyi kontrol edin.
• LCD üzerinde " " görüntülenir ve HAFTALIK ZAMANLAYICI işletimi aktif hale gelir.
• ZAMANLAYICI lambası yanar. 
• Bir kez hazırlanan bir koşul kolayca kopyalanabilir ve aynı ayarlar haftanın başka bir günü için 

kullanılabilir. 
Kopyalama moduna bakın. (sayfa 22)
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HAFTALIK ZAMANLAYICI İşletimi

NOT 
■ HAFTALIK ZAMANLAYICI işletimi hakkında notlar

• İlk önce uzaktan kumandadaki saati ayarlamayı unutmayın.
• Haftanın günü, AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI modu, zaman ve ayar sıcaklığı (yalnız 

AÇMA ZAMANLAYICI modu) HAFTALIK ZAMANLAYICI ile ayarlanabilir. AÇMA 
ZAMANLAYICI için diğer ayarlar işletim öncesi ayarlara dayanır.

• HAFTALIK ZAMANLAYICI ve AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı işletiminin ikisi birden aynı 
anda kullanılamaz. 
HAFTALIK ZAMANLAYICI hala etkin durumdayken ayarlanırsa AÇMA/KAPAMA 
ZAMANLAYICI işletiminin önceliği vardır. 
HAFTALIK ZAMANLAYICI bekleme durumuna girer ve " " LCD'den kaybolur. 
AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI çalışınca HAFTALIK ZAMANLAYICI otomatik olarak etkin 
hale gelir.

•  ile sadece haftalık zamanlayıcı ile ayarlanan zaman ve ayar sıcaklığı gönderilir. 
Haftalık zamanlayıcı ayarını yalnız işletim modu, fan gücü ve fan yönünü zamandan önce 
ayarladıktan sonra yapın.

• Kesicinin kapatılması, güç kesintisi ve diğer benzer olaylar iç ünite saatinin çalışmasını 
hatalı hale getirecektir. Saati yeniden ayarlayın. (sayfa 8)

•  yalnız zaman ve sıcaklık ayarları için kullanılabilir. 
Koşul numarasına geri gitmek için kullanılamaz.

Gün ve numarası AÇMA/KAPAMA Zaman Sıcaklık

Ayar Ekranları
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• Bir kez hazırlanan bir koşul haftanın başka bir gününe 
kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul 
kopyalanacaktır. 

1.  üzerine basın.

2. Kopyalanacak haftanın gününü onaylamak 

için  üzerine basın.

3. Kopyalama modunu etkinleştirmek için 
 üzerine basın.

• Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.

4. Haftanın hedef gününü seçmek için  

üzerine basın. 

Kopyalama modu

25°C 27°C

25°C 27°C

KOPYALA

[Salı] 
ila 

[Cuma]

KAPALIAÇIKKAPALIAÇIK
Program 4Program 3Program 2Program 1

[Pazartesi]
KAPALIAÇIKKAPALIAÇIK

Program 4Program 3Program 2Program 1

22:0017:308:306:00

22:0017:308:306:00
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HAFTALIK ZAMANLAYICI İşletimi
5.  üzerine basın. 

• Koşul seçilen haftanın gününe kopyalanacaktır. Seçilen 
haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır. 

• Ayarları haftanın diğer günlerine kopyalamaya devam 
etmek için adım 4 ve adım 5 tekrarlanır.

6. Ayarı tamamlamak için  üzerine 
basın.
• LCD üzerinde " görüntülenir ve HAFTALIK 

ZAMANLAYICI işletimi aktif hale gelir. 

NOT 
■ KOPYALAMA MODU hakkında not

• Kopyalama modunda haftanın kaynak gününe ait tüm koşul kopyalanır. 
Haftalık koşulların içeriğini kopyaladıktan sonra haftanın herhangi bir günü için ayrı olarak 

koşul değişikliği yapma durumunda,  üzerine basın ve ayar modunun adımlarındaki 
ayarları değiştirin. (sayfa 19)

Onaylama Kopyala Yapıştır Normal

Ayar Ekranları
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■ Bir koşulu sorgulama 
• Koşul sorgulanabilir.

1.  üzerine basın.
• Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası 

görüntülenir. 

2. Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul 

numarasını seçmek için  üzerine basın. 

•  üzerine basılması koşul detaylarını gösterir. 

• Sorgulanan koşul ayarlarını değiştirmek için koşul 

numarasını seçin ve  üzerine basın. 
Mod ayar moduna geçer. Ayar modu adım 4'e gidin. 
(sayfa 19)

3. Sorgulama modundan çıkmak için  
üzerine basın.
• LCD üzerinde " " görüntülenir ve HAFTALIK 

ZAMANLAYICI işletimi aktif hale gelir.
• ZAMANLAYICI lambası yanar. 

■ HAFTALIK ZAMANLAYICI işletimini devre dışı 
bırakmak için 

4.  üzerine LCD'de " " görüntülenirken basın.
• " " LCD'den kaybolur.
• ZAMANLAYICI lambası söner.

• HAFTALIK ZAMANLAYICI işletimini yeniden etkinleştirmek için  üzerine tekrar basın.

•  ile devre dışı bırakılan koşul tekrar etkinleştirilirse, en son koşul modu kullanılacaktır.

Normal Onaylama

Ayar Ekranları
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HAFTALIK ZAMANLAYICI İşletimi
■ Koşulları silmek için 

• Ayar moduna bakın. (sayfa 19) 
Ayar modundaki adım 4'te istenilen modu seçimini "boş" 
olarak yapın. Koşul silinmiş olacaktır.

• Bu işlev haftanın herbir gününün koşullarını silmek için 
kullanılabilir. 

5.  üzerine basın.

6. Haftanın iptal edilecek gününü  ile 

seçin.

7.  butonunu 5 saniye basılı tutun.
• Haftanın seçilen gününün koşulu silinmiş olacaktır.

8. Normal ekranda  butonunu 5 saniye 
basılı tutun.
• Uzaktan kumandayı ana üniteye doğrulttuğunuzdan emin 

olun ve alış sesini kontrol edin.
• Bu işlem HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarlanırken etkin 

değildir.
• Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

Tek koşul

Herbir haftanın günü için koşullar

Tüm koşullar
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BAKIMBakım ve Temizlik

■ İç ünite ve uzaktan kumanda
1. Bunları kuru bir yumuşak bezle silin. 

■ Ön panel 
1. Ön paneli açın. 

• Sol ve sağ taraftaki iki durdurcuyu klik sesi 
gelene kadar içe doğru kaydırın.

2. Ön paneli çıkarın. 
• İpi çıkarın.
• Ön panelin ileriye doğru düşmesine izin 

vererek çıkarmanız mümkün olacaktır.

3. Ön paneli temizleyin.
• Suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.
• Sadece nötral deterjan kıllanılabilir.
• Panelin suyla yıkanması halinde, yıkadıktan 

sonra kuru yumuşak bezle silin, gölgede 
kurutun.

4. Ön paneli takın. 
• Ön paneli ünitedeki kanallara (3 yerde) oturtun.
• İpi, ön ızgaranın sağ iç tarafına takın.
• Ön paneli yavaşça kapatın. 

İKAZ 

İKAZ Temizlikten önce, çalışmayı durdurduğunuzdan ve kesiciyi 
kapattığınızdan emin olun.

Üniteler

• İç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunursanız, yaralanma meydana 
gelebilir.

• Ön paneli çıkarırken veya takarken, sağlam ve dengeli bir tabure kullanın ve attığınız 
adımlara dikkat edin. 

• Ön paneli çıkarırken veya takarken, düşmesini önlemek için paneli elinizle sağlamca 
destekleyin.

• Temizlikte 40°C üzerinde sıcak su, benzin, gazolin, tiner ya da başka uçucu yağlar, parlatma 
bileşimi, ovma fırçaları veya başka el aleti kullanmayın.

• Temizlikten sonra ön panelin sıkıca tespit edildiğinden emin olun. 

İp

İp

Ön paneli 
kanallara 
yerleştirin.
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Bakım ve Temizlik
  

1. Hava filtresini çıkartın. 
• Ön paneli açın.
• Hava filtresinin sağ ve sol tarfındaki çenelere 

hafifçe aşağı bastırın, ardından yukarı doğru 
çekin.

2. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleme filtresini dışarı çıkarın. 
• Çerçevenin tırnaklarını tutarak 4 yerdeki çeneleri 

çıkarın.

3. Filtreleri temizleyin ya da değiştirin. 

3-1 Hava filtresi 
3-1-1 Hava filtresini suyla yıkayın veya 

elektrik süpürgesiyle temizleyin.
• Toz kolayca çıkmazsa, ılık suyla 

seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın, 
ardından gölgede kurutun.

• Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleme filtresini çıkardığınızdan emin 
olun. 

• Hava filtresinin 2 haftada bir temizlenmesi 
önerilir.

Filtreler

Titanyum apatit 
fotokatalitik hava 
temizleme filtresi

Hava 
filtresi
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3-2 Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi
Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi 6 ayda bir suyla yıkanarak 
yenilenebilir. 3 yılda bir değiştirilmesini öneririz.

[Bakım]
3-2-1 Tozları elektrik süpürgesiyle alın ve ağır 

kir varsa 10 ila 15 dakika ılık suya veya 
suya batırın. 
• Suyla yıkarken filtreyi çerçeveden 

çıkarmayın.
3-2-2 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu 

silkeleyin ve gölgede kurutun.
• Malzeme polyesterden yapıldığından, 

suyunu alırken sıkmayın.

[Değiştirme]
3-2-3 Filtre çerçevesindeki tırnakları sökün 

ve yeni bir filtre ile değiştirin. 
• Filtre çerçevesini atmayın. Titanyum 

apatit fotokatalitik hava temizleme 
filtresini değiştirirken filtre çerçevesini 
tekrar kullanın.

• Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf 
edin.

4. Hava filtresini ve titanyum apatit 
fotokatalitik hava temizleme filtresini 
eskisi gibi yerleştirin ve ön paneli 
kapatın. 
• Hava filtresiz işletim, iç ünitenin içinde toz 

birikmesi gibi sorunlara yol açabilir.

NOT 
• Kirli filtre ile işletim: 

• Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi sipariş etmek için üniteyi satın aldığınız 
yerdeki servis merkezine başvurun. 

• Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin. 

(1) havadaki koku giderilemez. (2) hava temizlenemez.
(3) yetersiz ısıtma veya soğutmaya yol açar. (4) kokuya neden olur.

Öğe Parça No.
Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi
(çerçevesiz) 1 takım KAF968A42
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Bakım ve Temizlik
■ Uzun süreli çalışmadan geçen dönem öncesi

1. Güzel bir günde içerisini kurutmak için yalnız FAN'ı birkaç saat 
çalıştırın.
•  üzerine basın ve FAN işletimini seçin.

•  üzerine basın ve işletimi başlatın.

2. İşletim durduktan sonra ünitenin kesicisini kapatın.

3. Hava filtresini temizleyin ve yerlerine takın.

4. Uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenerek kötü performansa 
yol açabilir. Kullanıcının yapacağı düzenli temizliğin yanısıra bir uzman tarafından periyodik bakım 
yapılması da önerilir. Uzman bakımı için üniteyi satın aldığınız yerdeki servis merkezine başvurun.
Bakım masrafı kullanıcı tarafından karşılanmalıdır.

Periyodik bakım öneririz.
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SORUN GİDERMESorun giderme
• Sorun giderme önlemleri çözüm getirmeye dayalı aşağıdaki iki türde sınıflandırılır. 

Belirtiye göre uygun bir önlem alın.

Sorun değil
• Bu durumlar sorun değildir.

Kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Kontrol
• Lütfen onarım elemanı çağırmadan önce tekrar kontrol edin.

Kanat hemen yön değiştirmeye 
başlamıyor.

• Ünite kanat konumunu ayarlıyor. Kanat yakın 
zamanda hareket etmeye başlıyacaktır.

Bir ses duyuluyor.

■ Su akışı gibi bir ses 
• Bu ses geliyor çünkü ünitenin içindeki su 

akıyor.
• Bu ünitenin içindeki suyun pompalanma 

sesidir ve SOĞUTMA işletiminde su 
üniteden dışarı pompalandığında duyulur.

• Diğer odalardaki iç üniteler işletimdeyken, 
ünite çalışmasa bile su ünite içinde akış 
yapar.

■ Uğultu sesi 
• Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite 

boyutunda genleşme veya daralma 
meydana geldiğinde bu ses çıkar. 

Ünite çalışmıyor. 
(ÇALIŞMA lambası kapalı.)

• Bir kesici kapatmış veya sigorta atmış mı?
• Güç kesintisi değil mi? 
• Uzaktan kumandada piller takılı mı?
• Zamanlayıcı ayarı doğru mu?

İşletim aniden durdu. 
(ÇALIŞMA lambası yanıp sönüyor.)

• Hava filtreleri temiz mi? 
• Su mahfazası ve iç ünite aynı işletim 

moduna ayarlı değilse, iç ünite duracaktır.
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Sorun giderme
Su kaçakları.

• Drenaj hortumu tıkanmış veya bağlantısı 
gevşemiş. 

• Drenaj tavasının veya drenaj hortumunun 
eğimi yetersiz.

• Hava alma vanası gevşemiş.

İç üniteden buğu çıkıyor.

• SOĞUTMA işletimi sırasında soğuk hava 
akışıyla odadaki havanın buğulaşmasından 
kaynaklanır.

• Bunun nedeni odadaki havanın ısı eşanjörü 
tarafından soğutulmasıdır.

Soğutma (Isıtma) etkisi zayıf.

• Hava filtreleri temiz mi?
• İç ünitenin hava girişi veya çıkışı bir şeyle 

engellenmiş mi?
• Su sıcaklık ayarı uygun mu?
• Pencereler ve kapılar kapalı mı?
• Hava akış hızı ve hava akış yönü doğru 

ayarlanmış mı?
• Soğutulmuş veya ısıtılmış su sirküle etmiyor.

Uzaktan kumanda düzgün 
çalışmıyor.

■ Uzaktan kumanda sinyali 
görüntülenmiyor.

■ Uzaktan kumanda hassasiyeti düşük.

■ Ekran kontrastı düşük veya kararmış.

■ Ekran kontrol dışı çalışıyor.
• Pillerin ömrü bitiyor ve uzaktan kumanda 

arızalı çalışıyor. Pilleri yenisiyle değiştirin, 
boyut AAA.LR03 (alkalin). Detaylar için bu 
kılavuzdaki pilleri yerleştirme konusuna 
bakın. (sayfa 7)

Ünite ısıtma/soğutma kullanımlı 
olduğu halde SOĞUTMA işletimi 
seçilemiyor.

• DIP anahtarını şekilde gösterildiği gibi sola 
kaydırın, böylece "MODE" butonu ile 
SOĞUTMA işletimi seçilebilir. 

DIP anahtarı
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AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI 
ayarlara uygun olarak çalışmıyor.

• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI ve 
HAFTALIK ZAMANLAYICI aynı zamana 
ayarlı mı değil mi kontrol edin. 
HAFTALIK ZAMANLAYICI içindeki ayarları 
değiştirin veya devre dışı bırakın. (sayfa 18)

İç üniteden koku geliyor.

• Bu durum odanın, mobilyaların veya 
sigaranın kokusu ünite tarafından emilip 
hava akışıyla dışarı atıldığında oluşur. 
(Bu durum oluşursa, iç üniteyi bir teknisyene 
yıkatmanızı öneririz. Üniteyi satın aldığınız 
yerdeki servis merkezine başvurun.)

İşletim sırasında anormal bir 
çalışma meydana geliyor.

• Şimşek çakması veya radyo dalgalarıyla 
ünitede işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi 
kapatın, tekrar açın ve üniteyi uzaktan 
kumandayla çalıştırmayı deneyin.
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Sorun giderme

UYARI
■ Bir anormallik (yanık kokusu gibi) olduğunda, işletimi durdurun ve kesiciyi kapatın.

Anormal durumda işletimin sürdürülmesi sorunlara, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Üniteyi satın aldığınız yerdeki servis merkezine başvurun.

■ Üniteyi kendi başınıza tamir etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Hatalı işlem elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.
Üniteyi satın aldığınız yerdeki servis merkezine başvurun.

Aşağıdaki belirtilerden biri gerçekleşirse, derhal servis merkezini arayın. 

Bertaraf gereksinimleri
Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardır. Bu sembolün 
anlamı, elektrikli ve elektronik ürünlerle piller ayrılmamış evsel atıklarla karıştırılmayacak 
demektir.
Piller için, sembolün altında kimyasal bir sembol de yazılı olabilir. Bu kimyasal sembolün 
anlamı, pil belirli bir konsantrasyonun üzerinde ağır metal içeriyor demektir. Olası 
kimyasal semboller şunlardır:

■ Pb: kurşun (>% 0,004)
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalışmayın: ürünün ve diğer parçaların demonte edilmesi, 
ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak kalifiye bir montaj görevlisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Üniteler ve kullanılmış piller yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme 
tesisinde işlenmelidir.
Doğru atık işlemini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı 
sağlamış olacaksınız.
Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Derhal servis merkezini arayın.

■ Elektrik kesilmesinden sonra
Ünite otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde 
çalışmaya yeniden başlar. Sadece biraz 
beklemeniz gerekir.

■ Şimşek çakması
Yakın çevreye yıldırım düşerse, sistemi 
korumak için işletimi durdurun ve kesiciyi 
kapatın.

� Güç kablosu anormal derecede sıcak veya hasarlı.
� İşletim sırasında anormal bir ses duyuluyor.
� Güvenlik kesicisi, bir sigorta veya toprak kaçak kesicisi işletimi 
 sık sık durduruyor. 
� Bir anahtar veya buton sıklıkla düzgün çalışmıyor.
� Bir yanık kokusu var.
� İç üniteden su sızıyor.

Kesiciyi kapatın ve 
servis kurumunu 
arayın.
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Uzaktan kumandayla arıza teşhisi 
ARC452A serisinde, ana ünite üzerindeki sıcaklık görüntüleme 
bölümü aşağıdaki kodları gösterir.

1.  butonu 5 saniye basılı 
tutulduğunda, sıcaklık görüntüleme 
bölümünde bir " " gösterimi yanıp söner.

2. Sürekli bip sesi gelene kadar  
üzerine tekrar tekrar basın. 
• Kod gösterimi aşağıda gösterildiği gibi değişir ve uzun bir 

bip sesiyle dikkat çeker. 

NOT 

Arıza teşhisi.

KOD ANLAMI
00 NORMAL
A1 İÇ ÜNİTE PCB ARIZASI
A6 FAN MOTORU ARIZASI
C4 ARIZALI ISI EŞANJÖRÜ SICAKLIK SENSÖRÜ
C9 ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ

• Kısa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyuşmayan kodları belirtir.

• Kod ekranını iptal etmek için  butonunu 5 saniye basılı tutun. Butona 1 dakika 
boyunca basılmadığında da kod ekranı kendini iptal eder.
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