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■Türkçe 1

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

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

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

• Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir.

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

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

Aksesuarlar
  –  

Bir Kurulum Yeri Seçme
• Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn.

1. İç ünite
• Ýç ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir: 

1) içn ünite çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur,
2) hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr,
3) ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz deðildir,
4) ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr,
5) makine yað buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir),
6) soguk (ilik) hava oda içinde dolastirilmaktadir,
7) ünite elektronik ateþleme tipli florasan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar 

uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir,
8) ünite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadýr (ünite resim veya seste arýzaya neden olabilir).

2. Kablosuz uzaktan kumanda 
1) Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde 

alýndýðý yeri belirleyin (7 metre içinde). 
2) DIP anahtar ayarlarýný yapýn. Müþterinin aldýðý ünite tipine göre ayarlayýn. Varsayýlan ayarlar ýsý pompasý 

tarafýnda verilmiþtir.

• Yalnýz soğutma için 
Yalnýz soðutma tarafýndaki DIP anahtarlarý ayarlayýn.

• Isý pompasý için 
DIP anahtarlarýn ýsý pompasý tarafýnda olduðunu kontrol edin. 
Yalnýz soðutma tarafýnda ayarlanmýþ olduklarýnda, ýsý pompasý tarafýna 
taþýyýn.

 Montaj plakasý 1  Yalýtým levhasý 2  AAA kuru pilleri 2

 Titanyum Apatit Fotokatalitik 

Hava Temizleme Filtresi
2  Kablosuz uzaktan kumanda 1  Kullanýcý kýlavuzu 1

 Drenaj hortumu 1  Uzaktan kumanda yuvasý 1  Montaj kýlavuzlarý 1
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■Türkçe 3

İç Ünite Montaj Çizimleri
Ýç ünite burada gösterilen üç tipten herhangi birinde monte edilebilir. 

Montaj panelinin baðlanma yeri. 
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4 ■Türkçe

Montaj Bilgileri
1. Ön panelin çikarilmasi ve takilmasi 

• Çikarma yöntemi 
1) 2 stoper týklayarak yerine oturana kadar kaydýrýn.
2) Ön paneli ileriye doðru açýn ve ipi çözün.
3) Ön paneli çýkarýn.

• Montaj yöntemi 
1) Ön ýzgara ve ön panelin etrafýndan ipi çektikten sonra 

bunlarý takýn.
2) Ön paneli kapatýn ve stoperler týklayarak dýþarý çýkana 

kadar kaydýrýn.

2. Ön izgaranin çikarilmasi ve takilmasi 
• Çikarma yöntemi 

1) Ön paneli açýn.
2) 4 vidayý sökün ve ön ýzgarayý ileriye doðru çekerek 

çýkarýn (3 týrnak).

• Montaj yöntemi 
1) Ön ýzgarayý 4 adet montaj vidasý ile tespit edin (3 týrnak).
2) Ön paneli ilk vaziyetine getirin.

3. Farklý adresler nasýl ayarlanýr
İki iç ünitenin bir odaya monte edilmesi halinde, farklý 
adresler için iki kablosuz uzaktan kumanda ayarlanabilir.

1) Ön ýzgarayý çýkarýn.
2) Sensör tespit plakasýný açýn ve ön metal levha kapaðý çýkarýn.
3) 5P, 6P, ve 7P konektörlerini çýkarýn.
4) Elektrik kutusunu (1 vida) sökün.
5) Termistörü sökün.
6) Yan metal levha kapaðý (7 týrnak) çýkarýn.
7) Basili devre karti üzerindeki adres bujisini (JA) kesin.
8) Uzaktan kumandadaki adres bujisini (J4) kesin. 
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■Türkçe 5

İç Ünite Montaj Çizimleri (1)

Açýk montaj

1. Soğutucu borularý
1) Aþaðýdaki resimde  sembolü ile gösterilen noktaya bir delik (65mm çapýnda) delin.
2) Borunun hangi tarafýnýn çýkarýldýðýna baðlý olarak deliðin konumu farklýlýk gösterir.
3) Boru tesisatý için, İç Ünite Montaj Çizimleri (1) altýnda 6. Soğutucu borusunun bağlanmasý bahsine bakýn.
4) Ýç ünite boru baðlantýsý kolaylýðý için boru etrafýnda mesafe býrakýn. 

İKAZLAR
Minimum izin verilen uzunluk
• Dýþ üniteden gelen gürültüyü ve titreþimi önlemek için önerilen en kýsa boru uzunluðu 2,5m’dir. (Ünitenin nasýl 
monte edildiðine ve kullanýldýðý ortama baðlý olarak mekanik gürültü ve titreþim meydana gelebilir.)

• Maksimum boru uzunluðu için dýþ ünitenin montaj kýlavuzuna bakýn.
• Çoklu baðlantýlar için çoklu dýþ ünitenin montaj kýlavuzuna bakýn.

2. Bir duvar deliği açýlmasý ve duvara gömülü borunun montajý
• Metal gövde veya metal plaka içeren duvarlarda olasý ýsý, 
elektrik çarpmasý, veya yangýný önlemek için kesinlikle 
besleme deliðinde bir duvara gömülü boru ve duvar kapaðý 
kullanýn. 

• Su sýzmasýný önlemek için, borular etrafýndaki boþluklarý 
kesinlikle sýzdýrmaz malzeme ile kaplayýn.
1) Dýþ tarafta bir aþaðý meyil yapacak þekilde duvara 

65mm’lik bir besleme deliði açýn.
2) Deliðe bir duvar borusu yerleþtirin.
3) Duvar borusuna bir duvar kapaðý yerleþtirin.
4) Soðutucu boru ve drenaj boru montajýný tamamladýktan 

sonra boru delik boþluðunu macunla kapatýn.
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6 ■Türkçe

İç Ünite Montaj Çizimleri (1)
3. Drenaj borularý

1) Drenaj borularý için piyasadan temin edilebilen sert polivinil klorür boru (genel VP 20 boru, dýþ çap 26mm, iç çap 20mm).
2) Drenaj hortumu (baðlantý ucunda dýþ çap 18mm, 220mm uzunlukta) iç ünite ile birlikte verilir. 

Drenaj borusunu aþaðýdaki resimde verilen pozisyonda hazýrlayýn.
3) Birikme olmadan suyun rahatça akmasý için drenaj borusu aşağýya doğru eğimli olmalýdýr. 

(Hapsedilmemelidir.)
4) Drenaj hortumunu drenaj borusundan dýþarý çýkmayacak derinliðe kadar erleþtirin.
5) Yoğuşmayý önlemek için iç drenaj borusunu 10mm veya daha fazla yalýtým malzemesi ile yalýtýn.
6) Hava filtrelerini çýkarýn ve suyun düzgünce dökülmesini kontrol etmek için drenaj gözüne suyu dökün. 

İKAZLAR
Yapýþtýrmak için polivinil klorür yapýþtýrýcýsý kullanýn. Bunun yapýlmamasý su sýzýntýsýna yol açabilir.

4. İç ünite montajý 

4-1. Hazýrlýk 
• Ön paneli açýn, 4 vidayý sökün ve ön ýzgarayý ileriye 
doðru çekerek çýkarýn.

• Yarýklý kýsýmlarý çýkarýrken aþaðýdaki yöntemi izleyin.

■ Çýtalar İçin 
• Direkleri çýkarýn. (Alt çerçevedeki yarýklý kýsýmlarý yan keski 
ile kaldýrýn.)

■ Yan Borular İçin 
• Direkleri çýkarýn. 

1) 7 vidayý sökün.
2) Üst pervazý çýkarýn (2 týrnak).
3) Sol ve sað pervazlarý çýkarýn (her tarafta 2 týrnak).
4) Alt çerçeve ve pervazlardaki yarýklý kýsýmlarý yan keski 

ile kaldýrýn. 
5) Adýmlarý ters sýra ile (3>2>1) takip ederek geri gidin. 
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■Türkçe 7

4-2. Montaj
• Zemine montaj için 6 vida kullanarak tespit edin. (Arka duvara tespit etmeyi unutmayýn.)
• Duvara yapýlan montajlarda,  montaj plakasýný 5 vida kullanarak ve iç üniteyi 4 vida kullanarak tespit edin.
• Montaj plakasý, iç ünite iç ünite aðýrlýðýna dayanabilecek bir duvara monte edilmelidir.

1) Montaj plakasýný geçici olarak duvara monte edin, ve panelin tamamen düzgün olduðundan emin olun ve 
duvar üzerinde delme noktalarýný iþaretleyin.

2) Montaj plakasýný duvara vidalarla tespit edin.

3) Soðutucu borularý ve drenaj borularýnýn baðlantýlarý tamamlandýðýnda karþýya geçen deliðin boþluðunu 
macunla doldurun. 
Boşluk soğutucu borusu ile drenaj borusu üzerinde yoğuşmaya ve haşerelerin borulara girmesine yol açabilir.

4) Tüm baðlantýlar tamamlandýðýnda ön panel ile ön ýzgarayý ilk konumlarýna takýn.

5. Boru ucunun genişletilmesi
1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
2) Talaþlarýn boruya girmemesi için kesme yüzeyi aþaðýya bakarak çapaklarý alýn.
3) Havþa somununu boruya takýn.
4) Boruyu geniþletin.
5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol edin.

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

İç Ünite Montaj Çizimleri (1)
6. Soğutucu borusunun bağlanmasý

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

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

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

sýkýþtýrýrken tork anahtarlarýný kullanýn.

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

6-1. Boru İşleri Hakkýnda İkazlar 
1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun.
2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak 

olmalýdýr. Büküm için bir boru bükücü kullanýn. 

6-2. Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi
• Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin: 
1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük 

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

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

3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn.

Geniþletme somunu sýkma torku

Gaz tarafý Sývý tarafý

25/35 sýnýf 50 sýnýf 25/35/50 sýnýf

3/8 inç 1/2 inç 1/4 inç

32,7-39,9N·m
(333-407kgf·cm)

49,5-60,3N·m
(505-615kgf·cm)

14,2-17,2N·m
(144-175kgf·cm)

Gaz tarafý
Sývý tarafý

Gaz borusu ýsýl izolasyonu Sývý borusu 
ýsýl izolasyonu25/35 sýnýf 50 sýnýf 25/35 sýnýf 50 sýnýf

O.D. 9,5mm O.D. 12,7mm O.D. 6,4mm I.D. 12-15mm I.D. 14-16mm I.D. 8-10mm
Minimum eðme yarýçapý Kalýnlýk 10mm Min.

30mm veya 
daha fazla

40mm veya 
daha fazla

30mm veya 
daha fazla

Kalýnlýk 0,8mm (C1220T-O)
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■Türkçe 9

7. Gaz kaçağý kontrolü 
1) Hava alýnmasýndan sonra gaz kaçaðý 

kontrolü yapýn. 
2) Dýþ ünite montaj kýlavuzundaki hava alma ve 

gaz kaçaðý kontrolü ile ilgili bölümlere 
bakýn. 

8. Bağlantý borusunun takýlmasý 
• Yukarýda açýklanan gaz kaçaðý kontrolünü 

yaptýktan sonra boruyu takýn. 
1) Saha borularýnýn yalýtýmlý kýsmýný baðlantý 

kýsmýna uygun olarak kesin.

2) Soðutucu borusu tarafýndaki yarýðý, yardýmcý 
boru sistemi üzerindeki küt ek ile bant 
kullanarak açýklýk kalmayacak þekilde tespit 
edin.

3) Yarýk ve küt eki verilen  yalýtým tabakasý 
ile açýklýk kalmayacak þekilde sarýn.

İKAZLAR
1) Boru birleşimlerini iyice yalýtýn. 

Yetersiz yalýtým su sýzýntýsýna yol açabilir.
2) Ön ýzgaraya gereksiz kuvvet uygulamayacak şekilde boruyu içeri itin.

9. Drenaj hortumunun bağlanmasý
Verilen  drenaj hortumunu drenaj 
tavasýnýn soketine geçirin. 
Drenaj hortumunu, soketin contasýna 
oturana kadar tam olarak sokun.
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10 ■Türkçe

İç Ünite Montaj Çizimleri (1)
10.Kablolama

, çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý 
şekilde monte edin.
• Sensör tespit plakasýný açýn, ön metal levha kapaðý çýkarýn ve branþman kablolarýný terminal bloðuna baðlayýn.

1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm).
2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun 

terminallere sýkýca vidalayýn.
3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn.
4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin.
5) Kablolarýn ýsý eþanjörünün metal kanalýyla temas etmediklerinden emin olunuz.
6) Bir adaptör sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak S21’e baðlayýn. 

(11. HA sistemine bağlantý yapýlýrken bölümüne bakýnýz.)

UYARILAR
1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya 

yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn.
2) Ürünün içinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parçalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj 

pompasi, vb. uzantisi çikartmayin.) Bu elektrik çarpmasina veya yangina sebep olabilir.
3) Güç kablosunu iç üniteye baðlamayýn. Bu elektrik çarpmasýna veya yangýna sebep olabilir. 

11.HA sistemine bağlantý yapýlýrken
1) Elektrik kutusunu çýkarýn. (Sayfa 4, 3. 

Farklý adresler nasýl ayarlanýr bahsine 
bakýn.) 

2) Pinleri yan keski ile kesin.
3) Þemada gösterildiði þekilde kablo 

baðlantýlarýný yapýn ve baðlantý kordonunu 
S21 konektörüne baðlayýn.

4) Yan metal plaka kapaðý ile termistör 
sensörünü takýn ve elektrik kutusunu eski 
haline getirin.

5) 5P, 6P, ve 7P konektörlerini takýn. 
6) Ön metal plaka kapaðý ve sensör tespit 

plakasýný yerlerine takýn.
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■Türkçe 11

İç Ünite Montaj Çizimleri (2)

Yarý kapalý montaj
Burada sadece bu montaj yöntemine özgü parçalar verilmiþtir. Daha fazla bilgi için Açýk montaj bakýn.

1. Duvar deliği 
• Saðdaki resimde gösterilen ölçüde duvar deliðini delin. 

2. Ana ünitenin takýlmasý için tamamlayýcý plakanýn montajý
• Ünitenin arkasý aþaðýda verilen resimde gösterilen noktalardan tespit edilebilir. Tamamlayýcý plakayý iç duvar 
derinliðine göre taktýðýnýzdan emin olun. 

İKAZLAR
1) Ana üniteyi monte etmek için tamamlayýcý plaka kullanýlmalýdýr, aksi taktirde ünite ile duvar arasýnda bir boþluk 

olacaktýr.

3. Soğutucu borularý
İç Ünite Montaj Çizimleri (1) altýnda 1. Soğutucu borularý bahsine bakýn 
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12 ■Türkçe

İç Ünite Montaj Çizimleri (2)
4. İç ünite montajý

1) Ön ýzgarayý çýkarýn.
2) 7 vidayý sökün.
3) Üst pervazý çýkarýn (2 týrnak).
4) Yan pervazlarý çýkarýn (her tarafta 2 týrnak).
5) Ýç üniteyi duvara baðlayýn ve 6 yerde vida (M4 × 25L) kullanarak tespit edin. 

İKAZLAR
1) İç ünitenin yatay çýkýntýsý için drenaj tavasý kenarýný kullanýn.
2) İç üniteyi duvara dümdüz gelecek şekilde monte edin.

AÇIKLAMA: 
HA sistemine bağlantý yaparken soğutucu borularý, duvar deliği açýlmasý ve duvara gömülü boru montajý, 
drenaj borularý, iç ünite montajý, boru ucuna havşa açýlmasý, soğutucu borusunun bağlanmasý, gaz kaçağý 
kontrolü, bağlantý borusunu takýlmasý, drenaj hortumunun bağlanmasý, kablo tesisatý için Açýk montaja 
bakýn.
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■Türkçe 13

İç Ünite Montaj Çizimleri (3)

Kapalý montaj
Burada sadece bu montaj yöntemine özgü parçalar verilmiþtir. Daha fazla bilgi için Açýk montaj bakýn.

Üniteyi aşağýdaki talimatlara göre monte edin. Bunun yapýlmamasý, hem soğutma hem de ýsýtma arýzasýna ve ev 
içinde yoğuşmaya yol açabilir.

1) Soðuk/sýcak havanýn akýþýný engellememek için ana ünite ile tavan arasýnda yeterli mesafe býrakýn.
2) Çýkýþ ve giriþ kýsýmlarý arasýna bir bölme plakasý yerleþtirin.
3) Sað tarafa bir bölme plakasý yerleþtirin.
4) Yukarý üfleme limit anahtarýný deðiþtirin.
5) Soðuk/sýcak hava akýþ yönünün ayarlanmasýný saðlamak üzere hava çýkýþýnda hareketli bir ýzgara kullanýn.
6) Izgara ölçüsü açýklýk oranýnýn %70 veya daha fazlasý olmalýdýr. 
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14 ■Türkçe

İç Ünite Montaj Çizimleri (3)
1. Soğutucu borularý 

2. Yukarý hava akýş DIP anahtarýnýn değiştirilmesi 
Yukarý hava akýşýný sýnýrlamak için yukarý hava akýş DIP anahtarýný (SW2-4) ON (AÇIK) konumuna getirin.
1) Ön ýzgarayý çýkarýn.
2) Elektrik aksam kutundaki PCB üzerinde bulunan DIP anahtarýný (SW2-4) ON (AÇIK) konumuna getirin. 

İKAZLAR
Yukarý hava akýþ anahtarýný açtýðýnýzdan emin olun. Bunun yapýlmamasý, yetersiz soðutmaya/ýsýtmaya ve ev içinde 
yoðuþku oluþmasýna neden olabilir.

AÇIKLAMA:
HA sistemine bağlantý yaparken soğutucu borularý, duvar deliği açýlmasý ve duvara gömülü boru montajý, 
drenaj borularý, iç ünite montajý, boru ucuna havşa açýlmasý, soğutucu borusunun bağlanmasý, gaz kaçağý 
kontrolü, bağlantý borusunu takýlmasý, drenaj hortumunun bağlanmasý, kablo tesisatý için Açýk montaja 
bakýn.
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■Türkçe 15

Deneme İşletimi ve Test
1. Deneme işletimi ve test 

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

1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr.

■ Isý pompasý için
• Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin.

1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir.
Deneme isletimi için asagida tarif edilen biçimde uzaktan kumandayi kullanin.

2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26°C ila 28°C, 
ýsýtma modunda 20°C ila 24°C).

3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

■ Yalnýz Soðutma için
• Select the lowest programmable temperature.

1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir.
Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn.

2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26°C ila 28°C).
3) Koruma için, sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder.

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

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

2. Test maddeleri 

Test Maddeleri Belirti Kontrol

Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte 
edilmiþlerdir.

Düþme, sarsýlma, gürültü

Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Hatalý soðutma/ ýsýtma iþlevi

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

Su kaçaðý

Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Su kaçaðý

Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Elektrik kaçaðý

Belirtilen kablolar üniteler arasý kablo baðlantýlarý için kullanýlýr. Arýza veya yanma hasarý

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

Hatalý soðutma/ ýsýtma iþlevi

Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr. Arýzalý
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MEMO 
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(1010) HT3P191292-1F M06B131E
Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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