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■Türkçe 2

ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Güvenlik önlemleri
• Bu kullaným kýlavuzunu operatörün kolay bulacaðý bir yerde saklayýn.
• Üniteyi çalýþtýrmadan önce bu kýlavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.
• Burada tanýmlanmýþ olan önlemler UYARI ve ÝKAZ ibareleriyle belirtilmiþtir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak önemli bilgiler içermek-

tedir. Tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alýndýðýndan emin olun. 

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

UYARI
• Yangýn, patlama veya yaralanmaya yol açmamak için, cihazý yakýnýnda 

zararlý, yanýcý veya aþýndýrýcý gazlar olduðu anlaþýldýðýnda çalýþtýrmayýn. 
• Klimadan gelen sýcak ya da soðuk havaya uzun süreli 

ve doðrudan maruz kalmanýz halinde ya da çýkan 
havanýn çok sýcak veya çok soðuk olmasý durumunda fiziksel 
durumunuz ve saðlýðýnýz bundan kötü olarak etkilenebilir.

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

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

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

• Soðutucu sýzýntýsý halinde yangýn hususunda dikkatli olun. 
Soðuk veya sýcak hava oluþmamasý örneðinde olduðu gibi, 
eðer klima düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa bunun sebebi 
soðutucunun sýzmasý olabilir. Yardým için bayinizle irtibat kurun. 
Klima içindeki soðutucu güvenlidir ve normal þartlarda sýzýntý yapmaz. 

Ancak sýzýntý oluþmasý durumunda, çýplak brülör, ýsýtýcý veya fýrýnla 
temas etmesi halinde zararlý gazlarýn oluþmasýna sebep olabilir. 
Sýzýntýnýn onarýlmýþ olduðu yetkili bir personel tarafýndan teyit edilene 
dek, klima cihazýnýn kullanýmýna son verin. 

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

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

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

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

İKAZ
• Klimayý tasarlanmýþ olduðu kullaným amaçlarýnýn dýþýndaki bir amaç için 

kullanmayýn. Ýlgili nesnenin performansýný, kalitesini ve/veya yaþam 
ömrünü olumsuz olarak etkileyebileceðinden dolayý, klimayý hassas 
cihazlar, yemek, bitki, hayvan veya sanat eserlerini soðutmak için kullanmayýn. 

• Olumsuz etkilere sebep olabileceði için, bitkileri veya hayvan-
larý doðrudan hava akýmýna maruz býrakmayýn. 

• Ocaðýn yanmasýný azaltabileceðinden dolayý, üniteden çýkan hava 
akýmýna maruz kalan yerlere çýplak alev üreten cihazlarý yerleþtirmeyin. 

• Hava giriþlerini veya çýkýþlarýný kapatmayýn. Hava akýmýnýn 
engellenmesi performans kaybýna veya arýzaya neden olabilir.

• Dýþ ünitenin üzerine oturmayýn veya nesneler yerleþtirmeyin. 
Kendinizin veya nesnelerin düþmesi yaralanmalara yol açabilir.

• Ýç veya dýþ ünitelerin doðrudan alt kýsmýna neme karþý duyarlý 
olan nesneler yerleþtirmeyin. Belli baþlý koþullarda, ana ünitedeki 
veya soðutucu borulardaki nemlilik, hava filtresindeki kirlilik veya 
drenajýn bloke olmasýndan dolayý damlama ortaya çýkabilir ve 
bundan dolayý da ilgili nesne bozulabilir veya hasar görebilir.

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

• Yaralanmayý önlemek için, ünitenin hava giriþine veya 
alüminyum kýsýmlarýna dokunmayýn.

• Bu cihaz, gözetim altýnda tutulmayan çocuklar veya zafiyetli kiþiler 
tarafýndan kullanýma uygun deðildir. Beden fonksiyonlarýnda 
zaafiyet veya saðlýk üzerinde olumsuz etkiler ortaya çýkabilir.

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

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

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

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

• Dýþ ünitenin çok yakýnýna nesne yerleþtirmeyiniz ve ünitenin etrafýna 
yaprak ve benzeri enkaz maddelerinin toplanmasýna izin vermeyiniz. 
Yapraklar, üniteye girebilecek küçük hayvanlar için bir üreme 
mekanýdýr. Üniteye girdikten sonra bu hayvanlar, elektrik parçalarýna 
temas ettiðinde arýza, duman veya yangýna neden olabilir.

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

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

• Elektrik çarpmalarýný önlemek için, ýslak ellerle üniteyi 
kullanmayýn. 

• Elektrik çarpmasý veya yangýnla sonuçlanabileceðinden 
dolayý, klimayý suyla yýkamayýn. 

• Ünitenin üzerinde su kaplarý (vazo vs.) koymayýn, aksi halde 
elektrik çarpmasý veya yangýn tehlikelerine neden olabilirsiniz.

■ Klima cihazýnýn aþaðýdaki tipte ortamlara monte edilmesi 
konusunda satýcýya danýþýn.
• Buhar veya is oluþan yaðlý ortamlar.
• Kýyý alanlarý gibi tuzlu ortamlar.
• Kaplýca alanlarý gibi, kükürt gazý oluþan yerler.
• Dýþ ünitenin karla týkanabileceði yerler.
• Dýþ üniteden drenaj iyi bir boþaltma yerine yapýlmalýdýr.

■ Montaj için, aþaðýda tarif edilen þekilde bir yer seçin.

• Ünitenin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlamlýkta ve çalýþma 
gürültüsü veya titreþimini artýrmayacak bir yer.

• Dýþ üniteden çýkan havanýn veya çalýþma gürültüsünün 
komþularýnýzý rahatsýz etmeyeceði bir yer.

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

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

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

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

Asla teþebbüs etmeyin. Talimatlara kesinlikle uyun. Bir toprak baðlantýsý yaptýðýnýzdan 
emin olun.

Klimaya veya uzaktan kumandayý asla su ile ýslatmayýn. Klimaya veya uzaktan kumandaya asla ýslak ellerle dokun-
mayýn.

Kurulum yeri.

Komşularýnýzýn gürültüden rahatsýz olabileceğini unutmayýn.

Elektrik işleri.

Sistemin yerini değiştirmek.
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3 ■Türkçe

Parçalarýn adlarý

■ İç Ünite
1. Streamer ünitesi: (sayfa 20-22.)
2. Streamer için koku giderme filtresi (Siyah)
3. Hava girişi
4. Ön panel
5. Üst panel
6. Hava filtresi (Açýk mavi): (sayfa 19.)
7. Titanyum apatit fotokatalitik hava 

arýtma filtresi (Siyah): (sayfa 20-22.)
8. Hava giriş filtresi (Sarý): (sayfa 23.)
9. Yatay panjur: (sayfa 10.)

10. Dikey panjur:
• Hava çýkýþýnda. (sayfa 10.)

11. Hava çýkýşý
12. Oda nem sensörü:

• Ýç ünite etrafýndaki havanýn nemini algýlar.
13. Oda sýcaklýk sensörü:

• Ýç ünite etrafýndaki hava sýcaklýðýný algýlar.
14. Gösterge
15. İç ünite AÇMA/KAPAMA anahtarý:

• Ýþletimi baþlatmak için bu anahtara bir kez basýn.
Durdurmak için bir kez daha basýn.

16. Çok renkli gösterge lambasý:
• Ýþletime göre lamba rengi deðiþir.

• ISITMA ...................................... Kýrmýzý
• “URURU” NEMLENDÝRME / 
NEMLÝ ISITMA ........................... Turuncu

• SOÐUTMA ................................. Yeþil
• “SARARA” KURUTMA / 
KURU SOÐUTMA....................... Sarý

• Lamba rengi opsiyonel fonksiyona göre de 
deðiþir.
• FLAÞ STREAMER HAVA ARITMA / 
TAZE HAVA GÝRÝÞLÝ
HAVALANDIRMA......................... Beyaz
(Klima cihazýnýn iþletimi sýrasýnda yalnýz ilk 
2 saniye için.)

17. ZAMANLAYICI lambasý (Turuncu): (sayfa 12.)
18. NEMLENDİRME lambasý (Yeşil): (sayfa 9.)
19. Sinyal alýcýsý:

• Uzaktan kumanda-dan/-ya sinyalleri alýr/
gönderir.

• Çok renkli gösterge lambasý, sinyal alýþýný 
belirtmek için bip sesi ile yanýp söner.
• Ýþletimi baþlatma ............... iki bip
• Ayarlarý deðiþtirme.............. bir bip
• Ýþletimi durdurma................ uzun bip

■ Dýş Ünite
20. Nemlendirme ünitesi hava çýkýşý: (Ön taraf)
21. Hava girişi: (Arka ve sol taraf)
22. Hava çýkýşý
23. Nemlendirme ünitesi hava girişi: (Ön ve arka)
24. Dýş sýcaklýk sensörü:

• Dýþ ünite etrafýndaki hava sýcaklýðýný algýlar. 
(Arka taraf)

25. Soğutucu borularý, nemlendirme hor-
tumu ve üniteler arasý kablo

26. Drenaj hortumu:
• Ýç üniteden gelen suyu boþaltýr.

27. Toprak terminali:
• Bu kapaðýn içindedir.
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■Türkçe 4

■ Uzaktan Kumanda
1. Verici / Alýcý
2. Gösterge:

• Geçerli ayarlarý gösterir.
(Bu gösterimde, açýklama amacýyla her bölüm 
tüm göstergeleri AÇIK olarak gösterilmiþtir.)
* Gösterge üzerinde çizilmeye karþý 
koruma için koruyucu tabaka vardýr.
Kullaným öncesi çýkarýn.

3. BİLGİ butonu:
• Ýç sýcaklýk ve nem ile dýþ sýcaklýðý gösterir. 
(sayfa 16.)

4. GERİSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI 
butonu:
• Durma zamanýný ayarlar. (sayfa 12.)

5. AÇMA/KAPAMA butonu:
• Direk iþletim butonu ile seçilmiþ olan 
iþletimi durdurur. Bir kez daha basýlmasý 
ayný iþletimi yeniden baþlatýr.

6. Direk işletim butonu:
• OTOMATÝK butonu (sayfa 9.)
• “URURU” NEMLENDÝRME butonu (sayfa 8.)
• ISITMA butonu (sayfa 8.)
• “SARARA” KURUTMA butonu (sayfa 7.)
• SOÐUTMA butonu (sayfa 7.)

7. GÜÇLÜ butonu:
• Soðutma ya da ýsýtmayý daha güçlü hale getirir. 
(20 dakika içinde iptal edilir.) (sayfa 13.)

8. SICAKLIK ayar butonlarý:
• Sýcaklýk ayarýný deðiþtirir.

9. NEM butonlarý:
• Nem ayarýný deðiþtirir.

10. FLAŞ STREAMER HAVA ARITMA / TAZE 
HAVA GİRİŞLİ HAVALANDIRMA butonu:
• Oda havasýný temizler. (sayfa 11.)

11. HAVA AKIŞ YÖNÜ / HAVA AKIŞ ORANI / 
KONFOR HAVA AKIŞI / SOĞUTMA 
ESİNTİSİ butonu:
• Hava yönü ve miktarýný ayarlar. (sayfa 10.)

12. NEMLENDİRME butonu:
• Cildinizi nemlendirmek için nem seviyesini 
yüksek tutar. (sayfa 9.)

13. EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA 
butonu:
• Evden ayrý iken odayý havalandýrýr.

14. AYAR butonu:
• Ünite iþletimini ve uzaktan kumanda 
ekranýný tercihinize göre ayarlar. (sayfa 14.)

15. ZAMANLAYICI SEÇME butonu
16. ZAMANLAYICI Ayar butonu:

• Zamanlayýcýnýn devreye girme veya devreden 
çýkma zamanýný ayarlar. (sayfa 12.)

17. SAAT butonu:
• Saati ayarlar. (sayfa 6.)

18. KÜF ŞOKLAMA butonu:
• Nem giderme iþletimini sürekli çalýþtýrarak 
oda havasýný kuru ve temiz tutar. (sayfa 16.)

19. KÜF ÖNLEME butonu:
• Küf ve koku geliþimini önlemek için ünitenin 
içini kurutur. (sayfa 15.)

20. RAHAT UYKU butonu:
• Rahat uykuyu ve ferah uyanmayý desteklemek 
için oda sýcaklýðýný kontrol eder. (sayfa 13.)

21. SIFIRLAMA butonu:
• Temizleme göstergesi sýfýrlama. (sayfa 17.)

22. İPTAL butonu
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5 ■Türkçe

Çalýştýrmadan Önce Hazýrlýk

■ Pillerin takýlmasý
1. Bir parmağýnýzla  üzerine bastýrýn ve çýkarmak için 

kapağý kaydýrýn.
2. İki adet AAA.LR03 (alkalin) kuru pil yerleştirin.
3. Kapağý daha önce olduğu gibi takýn.

• Ekran üzerinde karakterler yanýp sönecektir. Saati ayarlayýn. (sayfa 6.)

■ Kullaným şekli
• Uzaktan kumandayý kullanmak için vericiyi iç üniteye doðrultun. Ünite ile uzaktan 
kumanda arasýnda sinyalleri engelleyecek herhangi bir þey, bir perde gibi, varsa ünite 
çalýþmayacaktýr.

• Ýletiþim için maksimum mesafe yaklaþýk 7m’dir.
• Uzaktan kumandayý düþürmeyin. Islatmayýn. (LCD hasar görebilir.)

■ Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara montesi
1. Sinyallerin üniteye erişeceği bir yer seçin.
2. Uzaktan kumanda askýsýný, verilen vidalarý kullanarak bir 

duvara veya sütuna monte edin.
3. Uzaktan kumandanýn arkasýndaki delikleri, uzaktan 

kumanda askýsý üzerinde bulunan çýkýntýlý týrnaklara geçirin.

■ Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma 
filtresini, streamer için koku giderme filtresini 
ve hava giriş filtresini takýn (sayfa 20, 23.)

■ Güç kesiciyi açýn
• Güç kesicinin açýlmasý, ön panel ve yatay panjurun bir kez açýlýp ardýndan tekrar 
kapanmasýna neden olur. (Bu, normal bir prosedürdür.)

İKAZ
• Çalýþma sýrasýnda (yani panel açýkken veya açýlýp kapanýrken) ellerinizle panele 
dokunmayýn.

DİKKAT

ÖNLEM

• Pilleri atmadan önce izole etmek için uçlarýný bantla sarýn. Baþka metaller ya da pillerle karýþtýrýlmalarý ýsýya, patlamaya veya yangýna 
yol açabilir.

■ Piller üzerine
• Kapsanan piller baþlangýçta kullanýlmak üzere verilmiþtir. Klimanýn imalat zamanýna baðlý olarak bu piller bir yýldan daha az bir 
sürede bitebilir.

• Piller yaklaþýk olarak bir yýl dayanacaktýr. Ancak eðer bir yýl içerisinde uzaktan kumanda ekranýndaki görüntü kaybolmaya ve sin-
yal alým performansý düþmeye baþlarsa, her iki pili de, AAA.LR03 (alkalin) tipi yeni pillerle deðiþtiriniz.

• Pilleri deðiþtirirken, ayný tipte piller kullanýn ve eski iki pili birlikte deðiþtirin.
• Kullanma tarihleri bitmek üzere olan pillerin daha erken deðiþtirilmesi gerekecektir.
• Sýzýntý veya patlamadan dolayý bozukluk veya yaralanmayý önlemek için, ünite uzun bir süre kullanýlmazsa pilleri çýkarýn.

■ Uzaktan kumanda üzerine
• Odada elektronik tip starterli flüoresan lamba (inverter tipi lambalar gibi) varsa, sinyal iletiþimi etkisiz hale gelebilir. Bu durumda 
aldýðýnýz yere danýþýn.

• Uzaktan kumanda sinyallerinin baþka bir aygýtý çalýþtýrmasý gerçekleþirse, o aygýtý baþka bir yere götürün veya aldýðýnýz yere 
danýþýn.

• Verici/alýcý üzerindeki direk güneþ ýþýðý ünitenin daha zor çalýþmasýna sebep olabilir.
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■Türkçe 6

■ Saatin ayarlanmasý
* Ünite çalýþýrken saat ayarlanamaz.

1. “ ” üzerine basýn.
Butonu basýlý tutmayýn.

2. Saati ayarlamak için “ ” üzerine basýn.

3. “ ” üzerine basýn.

• Ayar tamamlanmýþtýr.

1, 3

2

������������	


��� �����	

� ������� ���	
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����� ����	


��	�������	


DİKKAT
Adým 1 iþleminde ekranda zaman dýþýnda baþka mesajlar görünürse, yaklaþýk 60 saniye butona basmayýn. Ekran normale dönecektir.
■ Enerji tasarruf önerileri

• Odayý çok fazla soðutmamaya (ýsýtmamaya) dikkat edin.
Sýcaklýk ayarýnýn orta karar bir seviyede korunmasý enerji tasarrufuna katkýda bulunur.

• Pencereleri bir güneþlik veya perde ile kapatýn.
Dýþardan güneþ ýþýðý ve hava giriþinin kesilmesi soðutma (ýsýtma) etkisini artýrýr.

• Týkanmýþ hava filtreleri verimsiz çalýþmaya ve enerji israfýna yol açar. Filtreyi belirli aralýklarla temizleyin.
■ Lütfen dikkat edin

• Klima, çalýþmadýðýnda bile enerji tüketir.
• Klimayý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, örneðin baharda veya sonbaharda, kesiciyi KAPATIN.
• Dýþ sýcaklýk —15°C’nin altýnda olduðunda, iþletimi baþlatmadan en az 1 saat önce kesiciyi açýn.
(Bu, kompresörün ýsýtýlmasý için gereklidir.)

■ İşletim koşullarý
• Ünitenin, aþaðýda listelenmeyen koþullarda çalýþtýrýlmasý, güvenlik cihazýnýn devreye girmesine yol açarak üniteyi durdurabilir. Ayný 
zamanda, iç ünitede yoðuþma oluþabilir ve damlama yapabilir. (KURUTMA / SOÐUTMA iþletimi)

■ Ulaşýlabilir Nem
• Dýþ sýcaklýk ve nem düþük olduðunda nemlendirme 
yeteneði düþer. (Referans olarak Þek. 1’e bakýn.)

Önerilen sýcaklýk ayarý

Soðutma için : 26°C — 28°C
Isýtma için : 20°C — 22°C

SOÐUTMA
Dýþ sýcaklýk: —10 ila 43°C
Ýç sýcaklýk: 18 ila 32°C
Ýç nem: %80 maks.

ISITMA
Dýþ sýcaklýk: —20 ila 24°C
Ýç sýcaklýk: 10 ila 30°C
Ýç nem: %70 maks.

KURUTMA
Dýþ sýcaklýk: 10 ila 42°C
Ýç sýcaklýk: 18 ila 30°C
Ýç nem: %80 maks.

NEMLENDÝRME
Dýþ sýcaklýk: —10 ila 24°C
Ýç sýcaklýk: 12 ila 30°C
Ýç nem: %70 maks.
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7 ■Türkçe

KULLANIM

SOĞUTMA · “SARARA” KURUTMA 
İşletimi
■ SOĞUTMA işletimi

•

1. “ ” üzerine basýn.

•

2. “ ” üzerine basýn.

* KURU SOÐUTMA iþletimi sýrasýnda sýcaklýðý tercihli olarak düþürmek 
isterseniz, SOÐUTMA iþletimine geçiþ yapmanýz önerilir.

■ “SARARA” KURUTMA İşletimi
•

3. “ ” üzerine basýn.

■ Hava akýş yönü ve hava akýş oranýnýn 
değiştirilmesi (sayfa 10.)
• KURU SOÐUTMA veya “SARARA” KURUTMA iþletimi sýrasýnda, hava akýþ oraný 
“OTOMATÝK” olarak ayarlanýr. Hava akýþ oraný deðiþtirilemez.

■ İşletimin durdurulmasý

4. “ ” üzerine basýn.
 Ünitenin çok renkli göstergesi sönecektir.

■ Sýcaklýk veya nem ayarýnýn değiştirilmesi

1

3

2

4

Sýcaklýðý düþürmek için

�����

Sýcaklýk ve nemi düþürmek için

����

Nemi düþürmek için

����

�������

��	
� ���

18˚C – 32˚C –3˚C – STD

OFF     HIGH     STD     LOW     CONT HIGH     STD     LOW     CONT

���� ������� �������

AÇIKLAMA
■ AÇMA/KAPAMA düğmesi üzerine bilgi

• “ ” üzerine basýlmasý, son olarak kullanýlan iþletimin aynýsýný baþlatacaktýr.

■ SOĞUTMA işletimi üzerine bilgi
• Bu klima, dýþarýdaki sýcak havayý oda içine üfleyerek odayý soðutur, dolayýsýyla dýþ sýcaklýk yüksekse performans düþer.

■ KURU SOĞUTMA üzerine bilgi
• SOÐUTMA modunda nem butonuna basýlmasý, üniteyi KURU SOÐUTMAYA ayarlar.
• Normal SOÐUTMA iþletiminden daha fazla nem uzaklaþtýrýr. Bununla birlikte, nemi azaltmak için sýcaklýðýn oda sýcaklýðýndan biraz 
düþüðe ayarlanmasý önerilir, çünkü bu iþletim modu havayý ilave olarak ýsýtmaz.

■ “SARARA” KURUTMA işletimi üzerine bilgi
• Havayý ilaveten ýsýtarak, oda sýcaklýðýnda daha az düþüþle nemi uzaklaþtýrýr.
• SOÐUTMA’dan “SARARA” KURUTMA’ya yapýlan iþletim modu deðiþikliði nemi geçici olarak yükseltebilir.
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■Türkçe 8

ISITMA · “URURU” NEMLENDİRME 
İşletimi
■ ISITMA işletimi

•

1. “ ” üzerine basýn.

•

2. “ ” üzerine basýn.

■ “URURU” NEMLENDİRME İşletimi
•

3. “ ” üzerine basýn.

■ Hava akýş yönü ve hava akýş oranýnýn 
değiştirilmesi (sayfa 10.)

■ İşletimin durdurulmasý
4. “ ” üzerine basýn.

 Ünitenin çok renkli göstergesi sönecektir.

■ Sýcaklýk veya nem ayarýnýn değiştirilmesi

3

2

4

1

Sýcaklýðý yükseltmek için

�������

Sýcaklýk ve nemi yükseltmek için

�������

Nemi yükseltmek için

�������

������

�����	� �
�
��


10˚C – 30˚C ––––––

OFF     LOW     STD     HIGH     CONT LOW     STD     HIGH     CONT

���� ������ ���������

AÇIKLAMA
■ ISITMA işletimi üzerine bilgi

• Bu klima cihazý, ýsýyý dýþarýnýn havasýndan içeriye alarak odayý ýsýttýðýndan, düþük dýþ sýcaklýklarda ISITMA kapasitesi küçülür. 
ISITMA tesiri yetersizse, klima ile birlikte baþka bir ISITMA aygýtý kullanýlmasý önerilir.

• Isý pompasý sistemi odayý her tarafýnda sýcak hava dolaþtýrarak ýsýtýr. ISITMA iþletiminin baþlamasýndan sonra, odanýn ýsýnmasý 
biraz zaman alýr.

• ISITMA iþletiminde, dýþ ünitede buzlanma olabilir ve ISITMA kapasitesini düþürebilir. Bu durumda, buzu çözmek için sistem buz 
çözme iþlemine geçer.

• Buz çözme iþlemi sýrasýnda, iç üniteden sýcak hava gelmez.
■ NEMLİ ISITMA ve “URURU” NEMLENDİRME işletimi üzerine bilgi

• Dýþ sýcaklýk ve nem düþük olduðunda veya ayarlanan fan gücü düþük olduðunda sistemin nemlendirme yeteneði düþer.
• Çalýþma gürültüsü normal ISITMA’ya göre daha yüksektir.
• Dýþ hava ýsýtýcýyla ýsýtýldýðýndan ve sonuçta oluþan nem nemlendirme için oda içine alýndýðýndan, dýþ gürültü veya koku aynen alýnabilir.
• Dýþ ünitenin üstü iþletim sýrasýnda ýsýnabilir, ancak bu bir arýza deðildir.
• Dýþ sýcaklýk ve neme baðlý olarak çalýþma gürültüsü deðiþebilir. (Nem, dýþarýdaki havadan oda içine alýndýðýndan, su kaynaðý gerekli deðildir.)

■ “URURU” NEMLENDİRME işletimi üzerine bilgi
• Odanýn nemini yalnýz sizin tercihinize göre ayarlayabilir.
• Oda sýcaklýðý düþtüðünde, nemlendirmenin devam etmesi için ýsýtma hafif açýlabilir.
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9 ■Türkçe

OTOMATİK İşletim
OTOMATÝK düðmesine basýldýktan sonra, klima cihazý oda koþullarýna göre otomatik modda çalýþacaktýr.

1. “ ” üzerine basýn. 

• Çok renkli göstergenin rengi gerçekleþen iþletimlere göre deðiþir.
• OTOMATÝK butonuna basýldýðýnda, klimada seçilen iþletime uygun renk 
yanacaktýr.

■ Hava akýş yönü ve hava akýş oranýnýn 
değiştirilmesi (sayfa 10.)

■ İşletimin durdurulmasý
2. “ ” üzerine basýn.

Ünitenin çok renkli göstergesi sönecektir.

■ Sýcaklýk ayarýnýn değiştirilmesi

AÇIKLAMA

NEMLENDİRME İşletimi
Bu mod cildinizi nemlendirir.

1. İşletim sýrasýnda “ ” üzerine basýn.

• Hava akýþ oraný ve hava akýþ yönü ayarlarý, sýrasýyla otomatik ve KONFOR 
HAVA AKIÞ MODU’na deðiþtirilir.

• NEMLENDÝRME iþletiminde, SOÐUTMA ESÝNTÝSÝ modu seçilemez.

■ Sýcaklýk ayarýnýn değiştirilmesi
• SOÐUTMA ve ISITMA gibi benzer deðiþikler mümkündür. (sayfa 7, 8.)
• Nem ve hava akýþ oraný deðiþtirilemez.

■ Hava akýş yönünün değiştirilmesi (sayfa 10.)
• Önerilen hava akýþ yönü KONFOR HAVA AKIÞ MODU’dur, ancak bu deðiþtirilebilir.

■ NEMLENDİRME işletiminin iptal edilmesi
2. “ ” üzerine tekrar basýn.

• Ýþletim modu bir öncekine geri döner. Ünite üzerindeki çok renkli gösterge 
de bir önceki rengine döner.

• Ünite üzerindeki nem lambasý sönecektir.

AÇIKLAMA

■ OTOMATİK işletim üzerine bilgi
• OTOMATÝK çalýþmada, sistem iþletimin baþlangýcýndaki oda sýcaklýðýný esas 
alarak uygun bir iþletim modu (SOÐUTMA veya ISITMA) seçer.

• Oda sýcaklýðýný kullanýcý ayar seviyesine getirmek için sistem düzenli aralýkta 
ayarý tekrar seçer.

• OTOMATÝK iþletimden hoþlanmazsanýz, iþletim modunu ve ayarýný istediðiniz 
þekilde elle seçebilirsiniz.

■ NEMLENDİRME işletimi üzerine bilgi
• Baðýl nem, normal iþletime göre daha yüksektir.
• SOÐUTMA, KURU SOÐUTMA, ISITMA ve NEMLÝ ISITMA için kullanýlabilir.
• Ýþletim gürültüsü az miktarda daha yüksektir.

� �������� �����	�
� �
�����������

18˚C – 30˚C

�������������

1, 2
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■Türkçe 10

HAVA AKIŞ YÖNÜ · KONFOR HAVA AKIŞ MODU · 
SOĞUTMA ESİNTİSİ · HAVA AKIŞ ORANI AYARI
Hava akýþ yönü ve hava akýþ oraný ayarý ile daha konforlu hava akýþý temin edilir.

■ Dikey ve yatay hava akýş yönlerinin değiştirilmesi
1. İşletim sýrasýnda “ ” veya “ ” üzerine basýn.

Yatay ve dikey panjurlar otomatik olarak sýrasýyla dikey ve yatay olarak hareket eder.

■ Hava akýş yönünü tespit etmek istediğinizde
2. “ ” veya “ ” üzerine tekrar basýn.

■ 3-D HAVA AKIŞININ kullanýlmasý
3. İşletim sýrasýnda “ ” ve ardýndan “ ” üzerine 

basýn.

Yatay ve dikey panjurlar sýra ile hareket eder.

■ 3-D HAVA AKIŞININ iptal edilmesi
4. “ ” veya “ ” üzerine tekrar basýn.

■ KONFOR HAVA AKIŞ MODU ve SOĞUTMA ESİNTİSİ işletimi
5. “ ” üzerine her basýşta gösterge değişecektir.

■ KONFOR HAVA AKIÞ MODU iþletimi
• Üniteden gelen havanýn doðrudan odadakilerin üzerine üflememesi için 

hava akýþ yönü ve hava akýþ oraný ayarlanýr.
• <SOÐUTMA/KURUTMA> Kanat yukarýya kalkacaktýr.
• <ISITMA/NEMLENDÝRME> Kanat aþaðýya inecektir.
• Hava akýş oraný “OTOMATİK” olarak ayarlanýr.

■ SOÐUTMA ESÝNTÝSÝ iþletimi
• SOÐUTMA ESÝNTÝSÝ iþlemi SOÐUTMA, “SARARA” KURUTMA ve FLAÞ 

STREAMER HAVA ARITMA iþletimi içindir.

■ Hava akýş oranýnýn değiştirilmesi
6. İşletim sýrasýnda “ ” üzerine basýn. (Saðdaki tabloya 

bakýn.)

• “ ” veya baþka zayýf hava akýþ oraný ile SOÐUTMA veya ISITMA, odayý 
yeteri kadar soðutmayabilir ya da ýsýtmayabilir.

• Ýç ünite sessiz iþletimi
Hava akýþ ayarý “ ” yapýldýðýnda, iç üniteden gelen gürültü azalacaktýr.

6

5

1, 2
3, 4
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AÇIKLAMA
• Ünite, yatay panjurlar aþaðý bakacak þekilde çalýþtýrýlýr ve SOÐUTMA, “SARARA” KURUTMA veya KURU SOÐUTMA iþletiminde durdurulursa, 

panjurlar yaklaþýk bir saat sonra otomatik olarak hareket edecektir. (Bu, üzerlerinde yoðuþma oluþmasýný önlemek içindir.)
■ DİKKAT
• Hava akýþ yönünü ayarlamak için uzaktan kumandayý kullandýðýnýzdan emin olun. Panjurlarýn elle iþlemi düzgün çalýþmamalarýna neden olabilir.
■ KONFOR HAVA AKIŞ MODU işletimi üzerine bilgi

• Hava akýþ yönü þek. 1’deki gibidir;
■ SOĞUTMA ESİNTİSİ işletimi üzerine bilgi

• Yatay panjurlarýn “1/ f esinti” ritmi ile dikey hareketi, doðal esinti gibi ferah 
bir hava saðlar. Soðutma esintisi ile oda sýcaklýðý daha serin hissedilir.

■ Dikey hava akýş yönünün ayarlanmasý üzerine bilgi
• Ýþletim moduna baðlý olarak, yatay panjur için hareket alaný farklýdýr.

■ 3-D HAVA AKIŞI üzerine bilgi
• 3-D HAVA AKIÞI kullanýmý, odanýn alt kýsmýnda toplanma eðilimindeki soðuk 
hava ile tavanýn yakýnýnda toplanma eðilimindeki sýcak havayý odanýn içinde 
dolaþtýrarak, sýcak ve soðuk alanlarýn oluþmasýný önler.
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B) �������� �����	� · �����	�
C) ����	� · ������� ��	������	�

���

������

��� ����
�����	�  !"

������ 
��� ����
�����	�  !"

������ 
���
���� ����	� #!"

������ 
��� ����
����	� $!"

�����

�����

�%  !"& #'"
(% )'"& $'"
*% +'"& #'"

�%  !"& !!"
(% ,!"& !!"

*% )!"& !!"

10_TR_3P190650-1F.fm  Page 10  Monday, November 29, 2010  2:58 PM



11 ■Türkçe

FLAŞ STREAMER HAVA ARITMA · TAZE 
HAVA GİRİŞLİ HAVALANDIRMA İşletimi
Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi ile hava giriþ filtresinin 
emme kapasitesi ve streamer boþalýmýnýn çözme kapasitesi, oda havasýný 
temizleyerek kötü kokularý ve virüsleri azaltýr.

1. “ ” üzerine basýn.
(Isýtma veya soðutma ile birlikte ya da kendi baþýna kullanýlabilir.)
• Butona her basýþta deðiþir. (FAN iþletimi yerine kullanýn.)

■ Hava akýş yönü ve hava akýş oranýnýn 
değiştirilmesi (sayfa 10.)

DİKKAT

AÇIKLAMA

EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA
Konforu korumak için yokluðunuzda odayý havalandýrýr.

1. “ ” üzerine basýn.

■ Durma zamanýnýn değiştirilmesi
2. “ ” üzerine basýn.

• 1 saatlik artýþlarla 1 ile 9 saat arasýnda ayarlanabilir.
• EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA ve AÇMA ZAMANLAYICI’nýn ikisini birden 
kullanmak için önce AÇMA ZAMANLAYICI ayarlanýr. (sayfa 12.)

■ Hava akýş yönünün değiştirilmesi (sayfa 10.)
• Sýcaklýk, nem ve hava akýþ oraný deðiþtirilemez.

■ EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA iptal edilmesi
3. “ ” üzerine basýn.

AÇIKLAMA

• Tek baþýna FLAÞ STREAMER HAVA ARITMA ve TAZE HAVA GÝRÝÞLÝ 
HAVALANDIRMA iþletimi sýrasýnda sýcaklýk ve nem deðiþtirilemez.

■ FLAŞ STREAMER HAVA ARITMA işletimi üzerine bilgi
• Streamer boþalým enerjisi ve Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi 
oda içindeki havayý temizler.

■ TAZE HAVA GİRİŞLİ HAVALANDIRMA İşletimi üzerine bilgi
• Taze hava, dýþ ünite üzerinden dýþarýdan alýnýr.
• Odaya dýþ hava alýndýðýndan, dýþarýnýn gürültü ve kokusu aynen girebilir. 
Ýþletim gürültüsü az miktarda daha yüksektir.

• Dýþ sýcaklýk ve neme baðlý olarak çalýþma gürültüsü deðiþebilir.
■ Streamer boşalýmý nedir?

• Koku ve zararlý gazý çözmek için ünite içinde yüksek oksitleyici güce sahip 
yüksek hýzda elektron oluþturur.
(Yüksek hýzdaki elektron ünite içinde üretilip yok edildiðinden güvenlidir.)

 *Streamer boþalýmý fýþýrtý sesi çýkarýr, ancak bu bir arýza deðildir.

■ EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA üzerine bilgi
• EVDEN AYRILMA HAVALANDIRMA iþletimi ve GERÝSAYIM KAPAMA 
ZAMANLAYICI ayný anda bir butonla ayarlanabilir.
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■Türkçe 12

ZAMANLAYICI İşletimi
Zamanlayýcý fonksiyonlarýndan, klimayý geceleyin veya sabahleyin otomatik olarak açmak ve kapatmak için yararlanýlýr.
Zamanlayýcý yalnýz bir kez çalýþýr. Her kullanýmda zamanlayýcý ayarlanýr.

■ GERİSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI işletimi
Durma zamanýný ayarlayýn.

1. “ ” üzerine basýn.

■ AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI işletimi
AÇMA ZAMANLAYICI veya KAPAMA ZAMANLAYICI için zamaný ayarlayýn.
• Saatin doðru olduðunu kontrol edin. Deðilse, saati þu anki saate ayarlayýn. (sayfa 6.)
• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI kaydedildiðinde þimdiki saat ekraný kaybolur.

2. KAPAMA ZAMANLAYICI için “ ” ve AÇMA 
ZAMANLAYICI için “ ” üzerine basýn.

3. Kaydedilecek zamaný ayarlamak için “ ” üzerine basýn.

• Butona basýlmasý zamaný 10 dakikalýk sürelerle deðiþtirir. Butonun basýlý 
tutulmasý zamaný daha hýzlý deðiþtirir.

4. KAPAMA ZAMANLAYICI için “ ” ve AÇMA 
ZAMANLAYICI için “ ” üzerine basýn.
Gösterilen zaman ayarlanmýþtýr.

■ ZAMANLAYICI işleminin iptal edilmesi
5. “ ” üzerine basýn.

•  ZAMANLAYICI lambasý söner ve ZAMANLAYICI iptal edilir.
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AÇIKLAMA
■ Aşağýdaki durumlarda zamanlayýcýyý yeniden ayarlayýn

• Bir kesici KAPATILDIKTAN sonra.
• Bir enerji kesilmesinden sonra.
• Uzaktan kumandadaki pilleri deðiþtirdikten sonra.

■ ZAMANLAYICI işlemi üzerine bilgi
• GERÝSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI ve KAPAMA ZAMANLAYICI baþlatýlmasý, odanýn çok soðuk veya çok sýcak olmasýný önlemek için, ünitenin 
otomatik olarak ayarlanan sýcaklýðý 1 saat geç deðiþtirmesine neden olur. (SOÐUTMA veya KURU SOÐUTMA sýrasýnda 0,5°C artýrýr ve ISITMA 
veya NEMLÝ ISITMA sýrasýnda 2°C azaltýr.)

• AÇMA ZAMANLAYICI kaydedilmesi, ayarlanan zamanda sýcaklýðýn uzaktan kumanda üzerinde ayarlanan sýcaklýða eriþtiðinden emin olmak için 
ünitenin 1 saate kadar erken baþlamasýna yol açar.

• Üniteyi, GERÝSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI veya KAPAMA ZAMANLAYICI yoluyla çalýþtýrýrken, 
gerçek iþletim süresi kullanýcý tarafýndan girilen süreye göre deðiþiklik gösterebilir.

• AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICI ayarlandýðýnda, ayarlanan zaman hafýzada saklanýr. 
Ancak, GERÝSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI için bu hafýza özelliði yoktur.
(Uzaktan kumanda pilleri deðiþtirildiðinde hafýza silinir.)

• RAHAT UYKU iþletimi ile çalýþtýrýlamaz.
■ AÇMA ZAMANLAYICI ile KAPAMA ZAMANLAYICI kombinasyonu

• Hem GERÝSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI ile AÇMA ZAMANLAYICI hem de KAPAMA 
ZAMANLAYICI ile AÇMA ZAMANLAYICI kombinasyonunun kaydedilmesi için saðdaki örneðe bakýn.

■ Kombinasyon kaydýnýn iptal edilmesi

• Yalnýz AÇMA ZAMANLAYICIYI iptal etmek için “ ” ve ardýndan “ ” üzerine basýn.

• Yalnýz KAPAMA ZAMANLAYICIYI iptal etmek için “ ” ve ardýndan “ ” üzerine basýn.

• 9,5 saate ulaþmak için “ ” üzerine birkaç kez basýn ve ardýndan yalnýz GERÝSAYIM 
KAPAMA ZAMANLAYICIYI iptal etmek için bir kez daha basýn.
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13 ■Türkçe

RAHAT UYKU İşletimi
Oda sýcaklýðýnýn kontrol edilmesi, rahat uykuyu ve ferah uyanmayý destekler.
• Saatin doðru olduðunu kontrol edin. Deðilse, saati þu anki saate ayarlayýn. (sayfa 6.)
• RAHAT UYKU iþletimi ayarlandýðýnda þimdiki saat ekraný kaybolur.

1. İşletim sýrasýnda “ ” üzerine basýn.

2. Uyanma zamanýný ayarlamak için “ ” üzerine basýn.

3. “ ” üzerine basýn. 

• Ünite çalýþmazken ayarlar yapýldýðýnda, iþletimi baþlatmak için “ ” üzerine basýn.

■ Rahat uyku işletiminin iptal edilmesi
4. “ ” üzerine basýn.

DİKKAT

AÇIKLAMA

GÜÇLÜ İşletim
GÜÇLÜ iþletim, her iþletim modunda soðutma (ýsýtma) etkisini hýzlý bir 
þekilde en yüksek dereceye çýkarýr.

1. İşletim sýrasýnda “ ” üzerine basýn.
• GÜÇLÜ iþletim 20 dakika içinde sona erer.

■ Hava akýş yönünün değiştirilmesi (sayfa 10.)
• Sýcaklýk, nem ve hava akýþ oraný deðiþtirilemez.

■ GÜÇLÜ işletimin iptal edilmesi
2. “ ” üzerine tekrar basýn.

• Ýþletim modu bir öncekine geri döner. Ünite üzerindeki çok renkli gösterge 
de bir önceki rengine döner.

AÇIKLAMA

• Uykudan önce, oda sýcaklýðýný belirli ölçüde konforlu hale getirir.
<Önerilen ayar sýcaklýðý> SOÐUTMA................26°C — 29°C

ISITMA.....................20°C — 25°C
 * Çok düþük ayar sýcaklýðý uyurken üþümenize sebep olabilir.

■ RAHAT UYKU işletimi üzerine bilgi
• SOÐUTMA, KURU SOÐUTMA, NEMLÝ SOÐUTMA, ISITMA, NEMLÝ ISITMA ve 
NEM ISITMA için kullanýlabilir.

• ZAMANLAYICI iþlemi ile beraber kullanýlamaz.
■ RAHAT UYKU işletiminin etkin kullanýmý

• RAHAT UYKU iþletiminin baþlatýlmasý ayar 
sýcaklýðýný 3 saatte 2°C düþürür ve belirlenen 
zamandan 1 saat önce 1°C artýrmak üzere 
harekete geçilerek, V-eðrisi sýcaklýk kontrolü 
saðlanýr. (Saðdaki þekle bakýn.)

• Üniteden gelen havanýn doðrudan 
odadakilerin üzerine üflememesi için 
hava akýþ yönünü ayarlayýn.

■ GÜÇLÜ işletim üzerine bilgi
• SOÐUTMA, KURU SOÐUTMA, ISITMA, NEMLÝ ISITMA ve NEM ISITMA için 
kullanýlabilir. (Ünite çalýþmazken kullanýlamaz.)
SOÐUTMA, KURU SOÐUTMA veya NEMLÝ SOÐUTMA sýrasýnda “ ” 
üzerine basýlmasý, iþletim modunu GÜÇLÜ SOÐUTMA’ya deðiþtirir.
ISITMA, NEMLÝ ISITMA veya NEM ISITMA sýrasýnda “ ” üzerine basýlmasý, 
iþletim modunu GÜÇLÜ ISITMA’ya deðiþtirir.

• GÜÇLÜ iþletim sýrasýnda çalýþma gürültüsü az miktarda daha yüksektir.
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■Türkçe 14

AYAR
Ünite iþletimini ve uzaktan kumanda ekranýný tercihinize göre ayarlar.

1. “ ” düğmesini yaklaşýk 2 saniye basýlý tutun.
• Ayar modu etkinleþecektir.

2. “ ” üzerine her basýşta gösterge değişecektir.

3. “ ” üzerine her basýşta ayarlar sýrasýyla 

değişecektir.
• Ayarlarý yapmak için uzaktan kumandayý ana üniteye doðrultun.
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AÇIKLAMA
■ ÇOCUK KİLİDİ üzerine bilgi

• ÇOCUK KÝLÝDÝ ayarý yapýlýrken “AÇMA” seçilmesi ve ardýndan “ ” üzerine basýlmasý veya 10 dakika zarfýnda hiçbir ayar 

yapýlamamasý, ÇOCUK KÝLÝDÝ’nin devreye girmesine ve ekranýn “ ” göstermesine yol açar.

• ÇOCUK KÝLÝDÝ modunda, “ ” dýþýndaki butonlarýn çalýþmasý engellenir.

• ÇOCUK KÝLÝDÝ’ni iptal etmek için yukarýdaki 1’den 3’e kadar adýmlarý izleyerek “KAPAMA” olarak ayarlayýn.
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15 ■Türkçe

KÜF ÖNLEME İşletimi
Küf ve kokuyu önlemek için ünitenin içini kurutur.

■ İç temizlik işlemi sýrasýnda hareket ettirme 

■ OTOMATİK işletim
(yaklaþýk 2 haftada bir kez)
Ünite “KÜF ÖNLEME AÇIK” olarak ayarlanmýþsa, “SARARA” KURUTMA veya 
SOÐUTMA modunda çalýþtýktan sonra, ünitenin çalýþtýðý süreye baðlý olarak 
(yaklaþýk olarak 2 haftada bir) KÜF ÖNLEME iþletimi otomatik olarak baþlaya-
caktýr. (sayfa 14.) Varsayýlan ayar “KÜF ÖNLEME KAPALI”.

■ Manuel işletim
1. Ünite çalýşmazken “ ” butonunu yaklaşýk 2 

saniye basýlý tutun.

• Ön panel ve yatay panjur açýlacaktýr.
• KÜF ÖNLEME iþletimi, ünitedeki çok renkli gösterge lambasýnýn rengini 
deðiþtirerek 2-3 saat çalýþýr. 

■ KÜF ÖNLEME işletimini çalýşmasý sýrasýnda 
durdurmak istediğinizde
2. “ ” düğmesini (tekrar) yaklaşýk 2 saniye basýlý 

tutun.
• Ön panel ve yatay panjur kapanacaktýr.
• Ünitenin çok renkli göstergesi sönecektir.
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AÇIKLAMA
■ KÜF ÖNLEME işletimi üzerine bilgi

• Nemi dýþarýya atmak için FAN ve ISITMA iþletim modunu kullanarak klimanýn içini kurutur. Bu, küf ve koku geliþimini önler. Bu 
fonksiyon varolan toz ve küfü gidermek için tasarlanmamýþtýr.

• KÜF ÖNLEME iþletimi sýrasýnda, oda sýcaklýðý yükselebilir ve cihazdan odaya nem gönderilebilir. Bazý kokular da dikkat çekebilir. 
Odada kimse olmadýðý zamana kullanýn.

• Dýþ sýcaklýk veya nem çok yüksekse bu mod kullanýlamaz.
• Dýþ sýcaklýða baðlý olarak, dýþatým iþlemi çalýþtýrýlamayabilir.
• Ünite, GERÝSAYIM KAPAMA ZAMANLAYICI ile kapatýlýrsa KÜF ÖNLEME iþletimi kullanýlamaz. KÜF ÖNLEME iþletim modu, ünite ancak 
uzaktan kumanda veya ana ünite üzerindeki iþletim/durdurma anahtarý kullanýlarak durdurulduðunda otomatik olarak devreye girer.

• KÜF ÖNLEME iþletimi OTOMATÝK mod esnasýnda durdurulursa, ünitenin çalýþtýðý süreye baðlý olarak, iþletim bir sonraki seferde 
otomatik olarak devreye girer. OTOMATÝK modu iptal etmek için “KÜF ÖNLEME KAPALI” ayarlayýn. (sayfa 14.)
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■Türkçe 16

KÜF ŞOKLAMA İşletimi
Bu mod odadaki havanýn nemini giderir ve küf geliþimini önler.
Sürekli kurutma iþletimi oda nemini hýzla azaltýr.

1. Ünite çalýşmazken “ ” butonunu yaklaşýk 2 
saniye basýlý tutun.

• Ön panel ve yatay panjur açýlacaktýr.
• KÜF ÞOKLAMA iþletimi, ünitenin çok renkli gösterge lambasýnýn rengini 
deðiþtirerek yaklaþýk 3 saat çalýþýr.

• KÜF ÞOKLAMA iþletimi sýrasýnda sýrayla yanýp söner.

■ KÜF ŞOKLAMA işletimini, çalýşmasý 
sýrasýnda durdurmak istediğinizde
2. “ ” düğmesini (tekrar) yaklaşýk 2 saniye basýlý tutun.

• Ön panel ve yatay panjur kapanacaktýr.
• Ünitenin çok renkli göstergesi sönecektir.

AÇIKLAMA

BİLGİ EKRANI
Oda sýcaklýk ve nemi ile dýþ sýcaklýðý gösterir.

1. “ ” üzerine basýn.

• “ ” üzerine bastýktan sonra, 2 saniye süreyle uzaktan kumandayý klima 

ünitesine yöneltin.

■ “ ” üzerine her basýşta ekran değişir.

AÇIKLAMA

■ KÜF ŞOKLAMA işletimi üzerine bilgi
• Dýþ sýcaklýða baðlý olarak, bu mod kullanýlamayabilir.
<Ýþletim aralýðý> 12’den 40°C’ye kadar dýþ sýcaklýk

• KÜF ÞOKLAMA iþletimi sýrasýnda sýcaklýk ve nem tercihinizi karþýlamayabilir. 
Bu iþletimi odada kimse yokken çalýþtýrýn.

Nem %60’ýn altýndayken küf geliþiminin azaltýlabileceði genel olarak ifade edilmektedir.

■ BİLGİ EKRANI üzerine bilgi

• “ ” üzerine bastýðýnýzda “Alýþ Baþarýsýz” görüntüleniyorsa, klimadan gelen 

sinyal gerektiði gibi alýnmýyordur. Uzaktan kumandayý tekrar klimaya doðrultun.
• Ýþletim sýrasýnda, dýþ üniteden üflenen havanýn etkileri veya ýsý eþanjörünün 
sýcaklýðý yüzünden, bazen dýþ sýcaklýk SOÐUTMA veya “SARARA” KURUTMA 
modunda gerçekte olduðundan daha yüksek ya da ISITMA modunda (özellikle dýþ 
ünite üzerinde buzlanma olmuþsa) gerçekte olduðundan daha düþük gösterilir.

• Gösterilebilecek en düþük iç ve dýþ sýcaklýk —9°C’dir. Gerçek sýcaklýk daha 
düþük olsa bile bu gösterilecektir. En yüksek sýcaklýk 39°C’dir. Gerçek 
sýcaklýk daha yüksek olsa bile bu gösterilecektir.

• Gösterilen iç ve dýþ sýcaklýklarla nem, ana klima ünitesine takýlan sensörlerin yakýnýndaki deðerlerdir.
• Klimanýn kurulduðu yere baðlý olarak, sensörlerin etrafýnda cisimlerin 
bulunmasý durumunda veya direk güneþ ýþýðýndan etkilenebileceklerinden, 
gösterilen sýcaklýk ve nem sadece yaklaþýk deðerler olarak kabul edilmelidir.

1, 2
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17 ■Türkçe

BAKIM

Bakým ve Temizlik

Temizlik için hýzlý referans

1. Ön panel
Kirlenmiþse silerek temizleyin.
(Temizlik : sayfa 18.)

2. Hava filtresi
“CLEAN FILTER” görüntülendiðinde Vakum-
layýn/Yýkayýn.
(Temizlik : sayfa 19.)

3. Hava giriş filtresi (Sarý)

Yaklaþýk 3 ayda bir vakumlayýn.
• Yaklaþýk 1 yýlda bir kez değiştirin.

(Temizlik : sayfa 23.)
4. Titanyum apatit fotokatalitik hava 

arýtma filtresi (Siyah)
“CLEAN STREAMER” görüntülendiðinde suya 
batýrýn.
• Yaklaþýk 3 yýlda bir değiştirin.

(Temizlik : sayfa 21.)
5. Streamer için koku giderme filtresi 

(Siyah)
“CLEAN FILTER” görüntülendiðinde suya 
batýrýn.
• Yaklaþýk 3 yýlda bir değiştirin.

(Temizlik : sayfa 21.)
6. Üst panel

Kirlenmiþse silerek temizleyin.
(Temizlik : sayfa 18.)

7. Streamer ünitesi
“CLEAN STREAMER” görüntülendiðinde suya 
batýrýn.
• Yaklaþýk 3 yýlda bir değiştirin.

(Temizlik : sayfa 21.)

Filtre temizleme göstergesinin sýfýrlanmasý
Ünitenin çalýþmýþ olduðu süreye baðlý olarak,ünite çalýþmazken, uzaktan kumandada filtre 
temizleme göstergesi belirebilir. Bu iþaret, streamer veya streamer ünitesi için hava filtresi, 
Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi, koku giderme filtresinin temizleme zamanýný 
gösterir.

1. Temizlikten sonra, uzaktan kumandayý gücü açýk olan ana 
üniteye doğrultarak, “ ” üzerine yaklaşýk 2 saniye basýn.

• Gösterge kaybolur.

AÇIKLAMA

• Temizlikten önce, mutlaka iþletimi durdurun ve kesiciyi KAPATIN.
• Ýç ünitedeki metal parçalara dokunmayýn. Bunun yapýlmasý yaralanmaya yol açabilir.

Su ile yýkanamaz.

• Yaklaþýk 340 saatlik çalýþmadan sonra “CLEAN FILTER” iþareti görünecektir.
• Yaklaþýk 1800 saatlik çalýþmadan sonra “CLEAN STREAMER” iþareti görünecektir.
• Temizlik yapmadan, “CLEAN STREAMER” iþareti görüntülenerek ünitenin iþletilmesi koku giderme kapasitesini düþürecektir.
• Periyodik temizlik enerji tasarrufuna sebep olur.

����
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■Türkçe 18

Ön panelin takýlmasý ve çýkarýlmasý

1. Ön paneli açýn.
• Ön panelin her iki tarafýndaki panel týrnaðýna parmaðýnýzý yerleþtirin.

2. Ön paneli çýkarýn.
• Mil deliðini açýn ve döner mili 
çýkarýn. (Sol ve sað taraflarýn her 
ikisini de.)

3. Ön paneli takýn.
• Ön panelin her iki tarafýndaki döner eksenleri deliklere 
yerleþtirin ve yavaþça kapatýn.
(Ön panelin her iki yanýna bastýrýn.)

Üst panelin takýlmasý ve çýkarýlmasý

1. Ön paneli sökün ve hava 
filtresini çýkarýn. (sayfa 19.)

2. Üst paneli çýkarýn.
1) Üst panelin her iki tarafýndaki 2 panel 

týrnaðýný tutun ve çýkarmak üzere ileriye 
doðru çekin.

2) Ortadaki týrnaðý çýkarýn ve kaldýrýn.

3. Üst paneli takýn.
• Üst panelin arkasýndaki 3 týrnaðý takýn ve 
ardýndan aþaðý bastýrýn.

• Üst paneli týklayana kadar aþaðý bastýrýn.

Her bir mahfazanýn temizliği
• Suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin. (Sadece nötral deterjan kullanýlabilir.)
• Ön panelin suyla yýkanmasý halinde, yýkadýktan sonra bir bezle suyunu alýn, gölgede kurumaya býrakýn.

İKAZ

• Ön paneli, ancak üniteyi kapattýktan sonra açýn.
Panelin iþletim sýrasýnda açýlmasý, panelin düþmesine neden olabilir.

• Ön paneli çýkartýrken veya takarken, saðlam bir sandalye kullanýn ve bastýðýnýz yere çok dikkat edin.
• Ön paneli çýkartýrken veya takarken, düþmesini önlemek için ön paneli saðlam bir þekilde elinizle destekleyin.
• Temizlik için 40°C üzerinde su, benzen, benzin, tiner ya da diðer uçucu yaðlar, parlatma bileþiði, ovalama fýrçalarý ya da baþka 

el aleti kullanmayýn.
• Temizlikten sonra, ön panelin saðlam bir þekilde takýldýðýndan emin olun.
• Ön paneli yumuþak bir bezle silin. Sert bir bezle silinirse çizilebilir.
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19 ■Türkçe

Bakým ve Temizlik

Hava filtresinin temizlenmesi

(Uzaktan kumandada “ ” görüntülendiðinde)

1. Ön paneli açýn.
• Ön panelin her iki tarafýndaki panel týrnaðýný bir parmakla tutarak 
ön paneli açýn ve ardýndan saðdaki destek plakasýný kullanarak 
emniyete alýn.

2. Hava filtrelerini dýşarý çýkarýn.
• Hava filtresini biraz yukarý itin.

• Hava filtresini aþaðýya çekin.

3. Hava filtresini temizleyin.
• Hava filtrelerini suyla yýkayýn veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.
• Toz kolaylýkla çýkmazsa, ýlýk suda seyreltilmiþ nötral deterjanla 
yýkayýn ardýndan gölgede kurutun.

4. Hava filtresini eskisi gibi takýn ve ön paneli 
kapatýn.
• “FRONT” iþaretli hava filtresini öne takýn.
• Alttaki iki týrnaðý taktýðýnýzdan emin olun.
• Destek plakasýný önceki konumuna getirin.
• Ön panelin her iki yanýna bastýrýn.

5. Filtre temizleme göstergesini sýfýrlayýn. (sayfa 17.)

DİKKAT
• Temizlemeden kullanmak, SOÐUTMA veya ISITMA kapasitesini düþürerek enerji israfýna yol açar.
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■Türkçe 20

Streamer için koku giderme filtresinin takýlmasý ve çýkarýlmasý, 
Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi,streamer ünitesi

1. Ön paneli açýn ve hava filtresini çýkarýn. (sayfa 19.)

2. Streamer için koku giderme filtresini 
çýkarýn.
• Týrnaðý yerinden çýkarýn ve tutamaðý aþaðý yönde çekin.

3. Streamer ünitesini dýşarý çýkarýn.
• Kulpun ortasýndan tutarak aþaðý yönde çekip çýkarýn.

4. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
arýtma filtresini çýkarýn.
• Filtre çerçevesini yukarý çekin, Titanyum apatit 
fotokatalitik hava arýtma filtresinin her iki tarafýndaki 
týrnaklarý kancalarýndan çýkarýn ve filtreyi aþaðý doðru 
çekin.

5. Streamer ünitesini ilk konumunda 
yerine takýn.
• Streamer ünitesini, çýkarma iþlemi 3’ü tersine 
uygulayarak takýn.

6. Streamer için koku giderme filtresini 
takýn.
• Streamer için koku giderme filtresini týklayana kadar 
bastýrýn.

7. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
arýtma filtresini takýn.
• Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresinin 2 üst 
týrnaðýný ana ünitedeki kýlavuzlara takýn ve ardýndan 2 
alt týrnaðý kancalarýna takýn.

8. Hava filtresini ilk konumunda yerine 
takýn ve ön paneli kapatýn.
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21 ■Türkçe

Bakým ve Temizlik

Streamer için koku giderme filtresi, Titanyum apatit fotokatalitik 
hava arýtma filtresi ve streamer ünitesinin temizlenmesi

(Uzaktan kumandada “ ” görüntülendiðinde)

■ Her bir parçanýn takýlmasý ve sökülmesi (sayfa 20.)

Streamer için koku giderme filtresi / Titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi

Streamer ünitesi

■ Filtre temizleme göstergesinin sýfýrlanmasý (sayfa 17.)

DİKKAT

Tozlarý vakumlayýn ve kirlenme 
aðýrsa 10 ila 15 dakika ýlýk suda 
veya suda bekletin.

• Temizlik maddeleri kullanmayýn. Bu, koku giderme 
kapasitesini düþürebilir.

• Temizlerken filtreyi ovalamayýn.
• Islatýrken filtreyi çerçeveden çýkarmayýn.
• Suda beklettikten sonra, suyunu akýtýn ve gölgede 

iyice kurutun.
• Suyunu akýtmak için filtreyi sýkmayýn.

1) Mutedil sývý deterjanlý ýlýk suda 
yaklaþýk 1 saat bekletin.

• Talimatta belirlenen mutedil sývý deterjan miktarýna 
riayet edin.

• Toz veya alkalik deterjan kullanmayýn.
• Çok kirli ise, streamer ünitesini parçalarýna ayýrýn ve 

pamuklu çubuk, vs. ile temizleyin. 
(Parçalarýna ayýrma talimatlarý: sayfa 22.)

Parçalarýna ayýrma 

Tahliye plakasý
• Ýðneler üzerinde toz biriktiyse, bir pamuklu bez 

veya yumuþak bir bez parçasý ile yavaþça silin.
* Ýðnelerin biçimi bozulursa, koku giderme perfor-
mansý düþecektir.   

2) Akan su ile durulayýn ve tekrar 
ýlýk suya veya suya batýrýn.

3) Akan su ile durulayýn.

4) Suyunu akýtýn ve esintili 
gölgede kurutun.

• Temizlemeden kullanýlmasý koku giderme kapasitesini düþürür.
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■Türkçe 22

Değiştirilmesi

■ Streamer için koku giderme 
filtresi (Yaklaþýk 3 yýlda bir kez)
• Filtre çerçevesinden çýkarýn ve filtreyi bir yenisiyle 
deðiþtirin. 

■ Titanyum apatit fotokatalitik 
hava arýtma filtresi

(Yaklaþýk 3 yýlda bir kez)
• Filtre çerçevesindeki 4 týrnaðý çözün ve filtreyi bir yenisiyle 
deðiþtirin. 

Streamer ünitesinin dağýtýlmasý ve toplanmasý
■ Streamer ünitesini bertaraf etmeden önce parçalarýna ayýrýn.

Parçalarýna ayrýlmasý
• Güvenlik için eldiven kullanýn.

• Bir elinizle  parçasýný tutarken diðer elinizle plastik parçayý bastýrýn.

• Streamer ünitesini plastik kapak ve tahliye plakasýna ayýrýn.
• Streamer ünitesinin çeþitli parçalarýnýn tespit kýsýmlarýný eþleþtirin ve eskisi gibi toplayýn.

İKAZ

• Streamer için koku giderme filtresi ve titanyum apatit 
fotokatalitik hava arýtma filtresinin ön ve arka tarafý yoktur.

• Eski bir filtreyi yakýlabilen atýk olarak bertaraf edin. 
(malzeme: kaðýt)

������ �������	�

�������� �	���� 


����������� ���� 


������ ��������

������ ���������

������� �� ������

�������� �� ������

�
�
�
�

��� �	�
	����� �
�	��	��	 �����	���

����	
�� ������

��	���� �	��	�� �
�	������

 • �	��	�	��	 	���
	

�	����� ��	�	�� ��	���� �	�	�

������ ���
�

• Streamer ünitesini daðýtýrken ve toplarken kendinizi kesmemeye dikkat edin.
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23 ■Türkçe

Bakým ve Temizlik

Hava giriş filtresinin takýlmasý, temizlenmesi ve değiştirilmesi
(Yaklaþýk 3 ayda bir kez temizleyin ve yaklaþýk 1 yýlda bir kez deðiþtirin.)

Su ile yýkanamaz.

1. Hava filtresini ve Titanyum apatit 
fotokatalitik hava arýtma filtresini 
çýkarmak için ön paneli açýn.
(sayfa 19, 20.)

2. Hava giriş filtresini dýşarý çýkarýn.

3.
• Elektrik süpürgesiyle tozu temizleyin.
• Filtre elemaný suya karþý hassastýr. Filtreyi yýkamayýn.

Filtre çerçevesindeki 4 týrnağý çýkarýn 
ve yeni bir filtreyle değiştirin.
• Eski filtreleri yakýlamayan atýk olarak bertaraf edin. 
(malzeme: polyester)

4. Hava giriş filtresini ilk konumunda 
yerine takýn.

5. Titanyum apatit fotokatalitik hava 
arýtma filtresi ve hava filtresini eskisi 
gibi takýn ve ön paneli kapatýn.
(sayfa 19, 20.)

İKAZ

İç ünite ve uzaktan kumandanýn temizlenmesi
• Yumuþak kuru bir bezle silin.
Temizlik için 40°C üzerinde su, benzen, benzin, tiner ya da diðer uçucu yaðlar, parlatma bileþiði, ovalama fýrçalarý ya da baþka 
el aleti kullanmayýn.
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• Temizledikten sonra filtreyi ilk konumundaki gibi yerine takmayý unutmayýn. Ünitenin, filtre takýlmadan NEMLENDÝRME 
modunda çalýþtýrýlmasý, panelin veya diðerlerinin içinde yoðuþma oluþmasýna ve su sýzmasýna neden olabilir.
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■Türkçe 24

AÇIKLAMA

Kontrol edin

Uzun bir durma döneminden önce

■ Streamer için koku giderme filtresi ve titanyum apatit fotokatalitik hava arýtma filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. 
Aþaðýdaki durumlarda filtrenin deðiþtirilmesini öneririz.
• Kaðýttan yapýlmýþ olduðundan temizlik esnasýnda tahrip olmuþsa.
• Uzun süre kullanýmdan sonra çok kirlenmiþse.

■ Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, streamer için koku giderme filtresi, hava giriþ filtresi ve streamer ünitesi 
sipariþ etmek için klima cihazýný satýn aldýðýnýz servise baþvurun.

■ Kirlenmiþ parçalarýn kullanýlmasý þunlara sebep olur:
• Havanýn tam arýndýrýlmasýna mani olur.
• Kokunun tam giderilmesine mani olur.
• SOÐUTMA ve ISITMA kapasitesini azaltýr.
• Ünitenin pis kokular üretmesine neden olur.

■ Dýþ ünite alt yapýsý, standý ve diðer baðlantýlarýnýn zayýflamadýðýný ve korozyona uðramadýðýný kontrol edin.
■ Ýç ünite ve dýþ ünitenin hava giriþ ve çýkýþlarýna hiçbir þeyin engel olmadýðýný kontrol edin.
■ SOÐUTMA veya KURUTMA iþletiminde drenaj hortumundan suyun rahat bir þekilde geldiðini kontrol edin.

• Drenaj suyu yoksa, su iç üniteden sýzýyor olabilir.
Bu durumda, iþletimi durdurun ve servise baþvurun.

■ Toprak kablosu dýþarýya çýkýyor mu, yoksa arada baðlantýsý kopmuþ mu?
• Kusurlu bir toprak kablosu elektrik çarpmasýna neden olabilir. Servise baþvurun.

1. Havanýn güzel olduğu bir günde içini kurutmak üzere “KÜF ÖNLEME” işletimini birkaç 
saat çalýştýrýn.

KÜF ÖNLEME İşletimi
Ünite çalýþmazken “ ” butonunu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun.

2. Çalýşma durduktan sonra, oda klimasýnýn devre kesicisini kapatýn.
3. Hava filtrelerini temizleyin ve yerlerine takýn.
4. Uzaktan kumandadaki pilleri çýkarýn.

Parça Parça No.
Hava arýtma filtre takýmý KAF974B42S

Hava giriþ filtresi (çerçeve ile) KAF963A43
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25 ■Türkçe

ARIZA GÝDERME

Arýza Giderme
■ Bu durumlar arýza değildir.

Aþaðýdaki durumlar klima arýzalarý deðildir ancak bazý nedenleri vardýr. Kullanmaya devam edebilirsiniz.

Durum Açýklama

Çalýşma kýsa sürede başlamýyor.
• Ýþletim durdurulduktan sonra kýsa süre içinde 

AÇMA/KAPAMA butonuna basýldýðýnda.
• Mod yeniden seçildiðinde.

• Bu, klimayý korumak içindir.
Yaklaþýk 3 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Isýtma işletimi başladýktan sonra sýcak 
hava kýsa sürede gelmiyor.

• Klima ýsýnýyor.
1 ila 4 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Ses çýkarýyor.

■ Ünite çalýşýrken ya da durdurulduğunda týklama sesi işitilebilir
• Bu, ya soðutucuyu düzenleyen vanalarýn ya da çalýþan elektrik aksamýnýn sesidir.

■ Akan su sesi
• Soðutucu klima cihazýnýn içinde akmaktadýr.

■ Üfleme sesi
• Klimada cihazý üzerindeki soðutucu akýþý durum deðiþtiriyor.

■ Gýcýrdama sesi
• Nemdeki bir deðiþiklikten dolayý klima cihazýnýn kendisi genleþiyor veya büzülüyor.

■ Nal sesi
• Vantilatör devrede ve oda kapalý olduðunda klima cihazýnýn içinden gelen bu ses 
duyulabilir. Bir pencere açýn veya vantilatörü kapatýn.

■ Ünite çalýşýrken ya da durdurulduğunda týklama sesi işitilebilir
• Ön panel açýldýðýnda veya kapandýðýnda çalýþan elektrik parçalarýnýn sesidir.

■ Üfleme, gýcýrtý veya yanma sesi
• Bu, boþalým yapan streamer’ýn sesidir.

NEMLENDİRME veya HAVALANDIRMA 
işletimi sýrasýnda fýşýrtý sesi çýkarýyor.

• Nemlendirilen veya taze hava ile karýþan hava akýmý sesidir.
• Dýþ sýcaklýk ve neme baðlý olarak çalýþma gürültüsü deðiþebilir.

NEMLENDİRME işletimi sýrasýnda bir 
ses çýkarýyor.

■ Çalýşma sesi değişiyor
• Bunun sebebi nemlendirme fanýnýn harekete geçmesi veya durmasýdýr.

NEMLENDİRME işletimi durdurulduktan 
sonra bile iç ünite bir ses çýkarýyor.

• Nemlendirme faný iþletim durduktan sonra, ürünün korunmasý için yaklaþýk 3 dakika 
döner.

Üniteler ISITMA sýrasýnda durur ve 
akan su sesi duyulabilir.

• Dýþ ünitedeki buzlanma gideriliyor. Yaklaþýk 3 ila 10 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Dýş ünite su veya buhar yayýyor.

■ ISITMA işletiminde
• Klima cihazý buz çözme iþlemindeyken dýþ ünitedeki buz, su veya buhara dönüþüyor.

■ SOĞUTMA işletiminde
• Havadaki nem, dýþ ünite borularýnýn soðuk yüzeyi üzerinde su halinde yoðuþur ve damlar.

İç üniteden buğu çýkýyor.

• Bu, SOÐUTMA iþletimi sýrasýnda soðuk hava akýþýyla oda içindeki hava sis haline 
soðutulduðunda olur.

• SOÐUTMA veya KURU SOÐUTMA iþletiminden sonra “SARARA” KURUTMA iþletimi 
çalýþtýrýldýðýnda, ýsý eþanjöründeki nemin buharlaþmasý yüzündendir.

İç ünite koku yayýyor.

• Oda, eþyalar veya sigara kokularý ünite içine emilip hava akýþý ile salýndýðýnda bu olur.
(Bu olursa, iç ünitenin bir teknisyen tarafýndan yýkanmasýný öneririz. Klimayý aldýðýnýz 
servise baþvurun.)

• Dýþarýnýn kokusu aynen alýnabilir. Kokunun sebebini ortadan kaldýrmak için “URURU” 
NEMLENDÝRME iþletimini durdurun.

“SARARA” KURUTMA işletimin başýnda 
soğuk hava üflüyor.

• Bu, klima cihazýnýn ýsýnmamýþ olmasýndandýr.

Klima cihazý çalýşmazken dýş fan 
dönüyor.

■ İşletim durdurulduktan sonra:
• Sistemin korunmasý için dýþ fan 60 saniye daha dönmeye devam eder.

■ Klima cihazý işletimde değilken:
• Dýþ sýcaklýk çok yüksek olduðunda, sistemin korunmasý için dýþ fan dönmeye baþlar.

İşletim aniden duruyor.
(Çok renkli gösterge lambasý yanýyor.)

• Büyük bir gerilim dalgalanmasýnda sistemin korunmasý için klima cihazý çalýþmayý dur-
durabilir. Yaklaþýk 3 dakika içerisinde yeniden çalýþmaya baþlar.

Ünite aniden duruyor (AÇMA 
ZAMANLAYICI modundayken).

• Açma zamanlayýcý kaydedilmesi, ayarlanan zamanda sýcaklýðýn uzaktan kumanda üzerinde 
ayarlanan sýcaklýða eriþtiðinden emin olmak için ünitenin 1 saate kadar erken baþlamasýna 
yol açar. Bu süre zarfýnda uzaktan kumandanýn kullanýlmasý (iþletim/durdurma butonu 
dýþýnda) üniteyi durduracaktýr. Uzaktan kumanda ile üniteyi yeniden çalýþtýrýn.

Çok renkli gösterge lambasý sönük 
olmasýna rağmen ünite çalýşýyor.

• Uzaktan kumanda kullanýlarak “Monitör KAPALI” ayarlanmýþsa çok renkli gösterge lam-
basý sönecektir.

“SARARA” KURUTMA, KURU SOĞUTMA 
veya SOĞUTMA işletimi durdurulduktan 
sonra bile ünite çalýşmaya devam ediyor.

• KÜF ÖNLEME iþletimi baþlayacaktýr. (Ýstemiyorsanýz, uzaktan kumandayý kullanarak 
“KÜF ÖNLEME KAPALI” ayarlayýn. (sayfa 15.))

NEMLENDİRME işletimi sýrasýnda oda 
lambasý titrek ýşýltý verir.

• Titrek ýþýltý, güç beslemesinin yetersiz olmasý durumuna da baðlý olabilir.
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■Türkçe 26

■ Tekrar kontrol edin.
Onarým için bir görevli çaðýrmadan önce lütfen tekrar kontrol edin.

Durum Kontrol edin

Klima cihazý çalýşmýyor.
(Çok renkli gösterge lambasý 
yanmýyor.)

• Bir kesici kapatýldý veya bir sigorta yandý mý?
• Elektrik kesilmesi olabilir mi?
• Uzaktan kumandadaki piller takýlý mý?
• Zamanlayýcý ayarý doðru mu?

Klima cihazý çalýşmýyor.
(Çok renkli gösterge lambasý yanýp 
sönüyor.)

• Kesiciyi kapatýn ve ardýndan uzaktan kumandayý kullanarak üniteyi çalýþtýrýn.
• Lamba hala yanýp sönüyorsa, klimayý aldýğýnýz servise başvurun.

Kesiciyi kapatýn.

İşletim aniden duruyor.
(Çok renkli gösterge lambasý yanýp 
sönüyor.)

• Hava filtrelerini temiz mi?
• Ýç ve dýþ ünitelerin hava giriþ veya çýkýþýna engel olan bir þey var mý? 

Hava filtrelerini temizleyin veya tüm engelleri kaldýrýn ve kesiciyi KAPATIN. Ardýndan 
tekrar AÇIN ve uzaktan kumanda ile klimayý çalýþtýrmayý deneyin. Lamba hala yanýp 
sönüyorsa, klimayý aldýğýnýz servise başvurun.
Kesiciyi kapatýn.

Soğutma (Isýtma) tesiri zayýf.

• Hava filtrelerini temiz mi?
• Ýç ve dýþ ünitelerin hava giriþ veya çýkýþýna engel olan bir þey var mý?
• Sýcaklýk ayarý uygun mu?
• Pencereler ve kapýlar kapalý mý?
• Hava akýþ oraný ve hava yönü uygun bir þekilde ayarlanmýþ mý?
• Vantilatör faný dönüyor mu?

İşletim sýrasýnda anormal bir çalýşma 
oluyor.

• Çalýþýrken ana üniteye el attýnýz mý? (Ünitenin içine dokundunuz mu?)
• Ünitenin içine elinizi sokmanýz (veya dokunmanýz) statik boþalmadan dolayý arýzalara 

neden olabilir. Ellerinizi ana ünitenin içine sokmayýn.
• Klima cihazý, yýldýrým veya radyo dalgalarýnda arýzalý çalýþabilir. Kesiciyi KAPATIN, 

ardýndan tekrar AÇIN ve uzaktan kumanda ile klimayý çalýþtýrmayý deneyin.

Ön panel açýlmýyor.
(Çok renkli gösterge lambasý yanýp 
sönüyor.)

• Ön panele bir þey mi sýkýþmýþ?
Nesneyi çýkartýn ve uzaktan kumandayý kullanarak yeniden çalýþtýrmayý deneyin.
Panel halen açýlmýyorsa, çalýþma lambasý yanýp sönmeye devam ettiði takdirde 
satýcýnýza baþvurun.

FLAŞ STREAMER HAVA ARITMA 
işletimi başlangýcýnda veya esnasýnda 
çok renkli gösterge lambasý belirli bir 
süre (yaklaşýk 2 dakika) yanýp 
sönüyor.

• Streamer ünitesi saðlam bir þekilde takýlmýþ mý?
• Kesiciyi kapatýn, streamer ünitesinin saðlam bir þekilde takýlý olup olmadýðýný kontrol 

edin, gücü açýn ve ardýndan uzaktan kumandayý kullanarak üniteyi tekrar çalýþtýrýn.
• Lamba hala yanýp sönüyorsa, klimayý aldýðýnýz servise baþvurun.
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Arýza Giderme
■ Derhal yetkili servise haber verin.

UYARI
■ Bir anormallik (örneðin yanýk kokusu) fark ettiðiniz takdirde, cihazýn çalýþmasýný durdurun ve devre kesiciyi KAPALI konuma getirin.

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

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

■ Klima soðutmuyorsa (veya ýsýtmýyorsa), soðutucu kaçaðý muhtemel bir nedendir, o yüzden lütfen satýcýnýza baþvurun. Soðutucu ilave 
ederken servis onarým görevlisine gerekli onarým olup olmadýðýný sorun.
Klimada kullanýlan soðutucu güvenlidir. Soðutucu genellikle kaçak yapmaz, ancak odaya kaçak yapar ve fanlý ýsýtýcýlar, gaz sobalarý, 
gazlý ýsýtýcýlar, vs. içindekiler dahil herhangi þekildeki bir alevle temas ederse zehirli gaz üretilebilir.

Aşağýdaki belirtileri görürseniz, derhal servide başvurun.

Bertaraf gereksinimleri
Ürününüz ve kumanda ile birlikte verilen piller üzerinde bu sembol vardýr. Bu sembolün anlamý, elektrikli ve elektronik 
ürünlerle piller ayrýlmamýþ evsel atýklarla karýþtýrýlmayacak demektir.
Piller için, sembolün altýnda kimyasal bir sembol de yazýlý olabilir. Bu kimyasal sembolün anlamý, pil belirli bir konsantrasy-
onun üzerinde aðýr metal içeriyor demektir. Olasý kimyasal semboller þunlardýr:
 Pb: kurþun (>% 0,004)

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye çalýþmayýn: ürünün demonte edilmesi ve soðutucu, yað ve diðer parçalarla ilgili iþlemler yerel 
ve ulusal mevzuata uygun olarak bir montaj görevlisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Üniteler ve kullanýlmýþ piller yeniden kullaným, geri dönüþtürme ve kazaným için özel bir iþleme tesisinde iþlenmelidir.
Doðru atýk iþlemini saðlayarak, çevre ve insan saðlýðýna olasý olumsuz etkilerin önlenmesine katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen daha fazla bilgi için montaj görevlisi veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

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

Bu ürün Kyoto Protokolu tarafýndan kapsanan florlu sera gazlarý içerir.

Soðutucu tipi:R410A
GWP(1) deðeri:1975
(1) GWP = küresel ýsýnma potansiyeli
Avrupa mevzuatý ve yerel mevzuat uyarýnca düzenli aralýklarla soðutucu kaçaklarýnýn kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lüt-
fen yerel satýcýnýzla temas kurun.

■ Güç kablosu aşýrý sýcak veya hasarlý.
■ Çalýştýrma sýrasýnda olağandýşý bir ses duyuluyor.
■ Ünite içine bir cisim ya da su girmişse.
■ Güvenlik devre kesici, bir sigorta veya toprak kaçak 

kesici işletimi sýksýk durduruyor.
■ Bir düğme veya buton çoğu zaman düzgün çalýşmýyor.
■ Yanýk kokusu var.
■ İç üniteden su sýzýyor.

Devre kesiciyi KAPALI duruma getirin ve servise
haber verin.

■ Üniteden soğuk veya sýcak hava geliyor ancak işletim 
başlangýcýnda veya esnasýnda çok renkli gösterge 
lambasý belirli bir süre (yaklaşýk 2 dakika) yanýp sönüyor.

Bu, nemlendirme ünitesinin veya bazý sensörlerin 
arýzasýný veya baþlangýç hatasýný gösterir. Ünite 
SOÐUTMA / ISITMA modunda geçici iþletimde 
çalýþýyor. Satýcýnýza baþvurun.

■ Bir elektrik kesintisinden sonra
Klima cihazý yaklaþýk 3 dakika sonra, otomatik olarak tekrar çalýþmaya baþlar. Bir süre beklemeniz gerekmektedir.
• KÜF ÞOKLAMA modu, KÜF ÖNLEME modu ve RAHAT UYKU modu iptal edilecektir. Ýlk duruma getirin.

■ Yýldýrým Düşmesi
Yakýn çevreye yýldýrým düþtüðü takdirde, sistemin korunmasý için cihazýn çalýþmasýný durdurun ve devre kesiciyi KAPALI konuma 
getirin.

Periyodik olarak bakým yapýlmasýný tavsiye ederiz.

Kullanýlan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler.
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■ UZAKTAN KUMANDAYLA ARIZA TEŞHİSİ
ARC447A1’de, ana ünitedeki sýcaklýk göstergesi kýsýmlarý, ilgili kodlarý belirtir.

1. Uzaktan kumandayý iç üniteye doğru yönelterek zamanlayýcý iptal butonunu 5 saniye 
basýlý tutun.

2. Uzaktan kumandadaki sýcaklýk göstergesi hata koduna dönüşür ve uzun bir bip sesi bu 
gösterge değişikliğini bildirir.

AÇIKLAMA

KOD ANLAM

SÝSTEM

00 NORMAL
UA ÝÇ-DIÞ ÜNÝTE KOMBÝNASYON ARIZASI
U0 SOÐUTUCU EKSÝKLÝÐÝ
U2 DÜÞÜK VOLTAJ VEYA ANA DEVRE AÞIRI VOLTAJI
U4 (ÝÇ ÜNÝTEYLE DIÞ ÜNÝTE ARASINDA) AKTARMA ARIZASI
U7 DEVRE KARTI ÝLETÝM HATASI

ÝÇ ÜNITE

AH STREAMER HATASI
A1 ÝÇ PCB ARIZASI
A5 YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ VEYA DONMAYA KARÞI KORUYUCU
A6 FAN MOTORU ARIZASI
CC NEM SENSÖRÜ HATASI
C4 ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ
C7 ÖN PANEL AÇMA/KAPAMA ARIZASI
C9 ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
UA HORTUM UZUNLUÐU AYARLANMAMIÞ

DIÞ ÜNITE

EA SOÐUTMA-ISITMA GEÇÝÞ HATASI
E1 DEVRE ÞEMASI ARIZASI
E5 OL BAÞLATILDI
E6 ARIZALI KOMPRESÖR BAÞLATMASI
E7 DC FAN MOTORU ARIZASI
E8 AÞIRI AKIM GÝRÝÞÝ
FA ÇIKARTMA BASINCI HATASI
F3 YÜKSEK SICAKLIK BOÞALTMA BORUSU KONTROLÜ
F6 YÜKSEK BASINÇ KONTROLÜ (SOÐUTMADA)
H0 SENSÖR ARIZASI
H1 DAMPER HATASI
H6 ARIZALI KONUM SAPTAMA SENSÖRÜNDEN DOLAYI ÇALIÞMANIN DURDURULMASI
H8 CT ANORMALLÝÐÝ
H9 ARIZALI EMME HAVASI SICAKLIK SENSÖRÜ
J3 ARIZALI BOÞALTMA BORUSU SICAKLIK SENSÖRÜ
J6 ARIZALI ISI DEÐÝÞTÝRÝCÝSÝ SICAKLIK SENSÖRÜ
L3 ELEKTRÝKLÝ PARÇA SICAKLIÐI ARIZASI
L4 DÖNÜÞTÜRÜCÜ DEVRESÝ SOÐUTUCUSUNDA YÜKSEK SICAKLIK
L5 ÇIKIÞ AÞIRI AKIMI
P4 ARIZALI DÖNÜÞTÜRÜCÜ DEVRESÝ SOÐUTUCUSU SICAKLIK SENSÖRÜ

NEMLENDÝRME 
ÜNÝTESÝ

PA ISITICI HATTI KOPMA HATASI
PH NEMLENDÝRME FANI ÇIKIÞ TERMÝSTÖR HATASI, ISITICI SICAKLIK HATASI
P9 NEMLENDÝRME FANI KÝLÝTLENMESÝ

Hata kodu göstergesini iptal etmek için zamanlayýcý iptal butonunu 5 saniye basýlý tutun.
Butona 1 dakika boyunca basýlmadýðýnda da kod göstergesi kendini iptal eder.
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MEMO
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