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Klimalar, değerli parçalardır. Yasal haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak için, lütfen kurulum işlemlerini 

profesyonel teknisyenlere yaptırın.  
Bu Talimat Kılavuzu, şirketimiz tarafından üretilen split duvar tipi klima modelleri için evrensel amaçlı 

versiyondur. Satın aldığınız ünitelerin görünümü, bu Kılavuzdakinden farklılık gösterebilir ancak bu, 

düzgün işletimi ve kullanımı etkilemez.  
Lütfen seçtiğiniz modele karşılık gelen bölümleri dikkatlice okuyun ve Kılavuzu, daha sonra 

başvurmanız gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz bir yerde bulundurun.  

Kullanıcı kılavuzuna ek:  
Bu cihaz, küçük çocukların veya çok yaşlı kimselerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Küçük 

çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.  
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Split Duvar Tipi Klima 

[Kullanım talimatları] 

Düzgün bir çalışma sağlamak adına, klimanızı kullanmaya başlamadan önce bu "Talimat Kılavuzunu" lütfen okuyun.  

Montaj Talimatları 

• Üniteleri kullanabilmeniz için, mutlaka şirketimizin veya yetkili bayiinin profesyonel satış sonrası servis elemanları 

ünitelerin kurulumunu yapmalıdır.  

1. Üniteler, yanıcı gazların sızabileceği yerlere 

kurulmamalıdır.  
Toprak kaçağı devre kesicinin takıldığından 

mutlaka emin olun.  

Toprak 

kaçağı devre 

kesici 

Sızan gazın ünitelerin etrafında birikmesi durumunda, 

yangın tehlikesi söz konusu olabilir.  
Eğer toprak kaçağı devre kesicisi olmazsa, elektrik çarpması 

veya başka tehlikeler ortaya çıkabilir.  

İç ünite ile dış ünite arasındaki kabloları bağladıktan sonra, 

bağlantıların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Bunun için 

hafif güç uygulayarak kabloları çekebilirsiniz.  

Klimanın düzgün bir şekilde topraklandığından emin olun.  

Klimanın üzerinde bulunan 
topraklama kablosu, güç kaynağının 
toprak bağlantısına sıkıca 
bağlanmalıdır. Uygun olmayan bir 
topraklama elektrik çarpmasına veya 
başka tehlikelere neden olabilir.  Gevşek bağlantılar yangın tehlikesi teşkil eder.  

Çalıştırma Talimatları 

Klimanın çalışmasını asla güç 

kaynağı kablosunu çekerek 

durdurmaya kalkışmayın.  

Güç kaynağı kablosunu, bir ara konektöre 

bağlamayın. Uzun bir elektrik kablosunun 

kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca aynı 

fiş konektörünün diğer elektrikli cihazlarla 

paylaşılmasına da izin verilmez.  

Elektrik kablosunun üzerine 

basmayın, kabloyu germeyin, 

ısıtmayın, modifiye etmeyin ya da 

kabloya zarar vermeyin.  
Yanlış! 

Elektrik çarpmasına, aşırı ısınmaya, yangın 

tehlikesine vs. neden olabilir. Eğer elektrik 

kablosu zarar görmüşse veya başka bir 

neden ötürü değiştirilmesi gerekiyorsa, 

değişim işlemini mutlaka bayii veya yetkili 

bakım elemanları gerçekleştirmelidir.  

Elektrik çarpmasına, aşırı ısınmaya, 

yangın tehlikesine ve diğer kazalara 

neden olabilir.  
Bu tür bir işlem elektrik çarpmasına veya 

yangın tehlikesine yol açabilir.  
Klimayı, düğmesine ıslak elle 

basarak çalıştırmayın.  
Konektör bağlanmadan önce, lütfen 

üzerinde hiç toz bulunmadığından ve 

yerine tam olarak takılmış 

olduğundan emin olun. 

Asla kapasitesi doğru olmayan bir 

sigorta veya başka metal kablolar 

kullanmayın.  

bakır 

tel Eğer fişin üzerinde 

toz varsa ya da fiş 

yerine tam olarak 

takılmamışsa, bu 

elektrik çarpmasına 

veya yangın 

tehlikesine neden 

olabilir.  Sigorta için metal veya bakır tellerin 

kullanılması, arızalara veya yangın 

tehlikesine neden olabilir.  
Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.  
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Güneş ışığının veya sıcak havanın 

odaya girmesini engellemeye 

çalışın.  

Soğutma işlemi sırasında ısı üretimini en 

aza indirgemeye çalışın.  
Klimanın kullanıldığı odada ısınan 

cihazlar kullanmayın.  
Kavruldum! 

Soğutma işlemi sırasında, güneş ışığını 

bloke etmesi için perdeler veya güneşlikler 

kullanılmalıdır.  
Bu cihazlar tam olarak ısınmayabilir.  

Isı kaynaklarını odadan çıkarın.  
Klimanın ve ısıtma cihazlarının aynı 

odada kullanılması zorunlu olduğunda, 

ara sıra havalandırma yapılmalıdır.  

 Klimanın yakınına böcek ilacı, boya 

veya başka yanıcı maddeler 

koymayın, bunları direkt olarak klima 

üzerine püskürtmeyin.  

Klimanın bakımı yapılmadan önce, 

lütfen elektrik bağlantısını kesin. Fan 

yüksek hızda çalışırken ünitelerde 

kesinlikle temizlik yapmayın.  
Oksije

n 

eksikli

ği! 

Yetersiz havalandırma, oksijen 

eksikliğine veya diğer tehlikelere 

neden olabilir.  
Yangın tehlikesine neden olabilir.  

Havalandırma deliklerinde çubuk 

benzeri nesneler sokmayın.  
Kendinizi uzun süre soğuk havaya 

maruz bırakmayın.  
Tehlikeli!  

Vücudunuzda, sağlık için 

tehlikeli rahatsızlıklar 

meydana getirebilir.  
Fan yüksek hızda çalışırken, havalandırma 

deliklerine bir nesne sokulması kazalara 

neden olabilir.  
Odanın her yerinde eşit bir sıcaklığa ulaşmak 

için hava akışının yönünü yukarı/aşağı ve 

sola/sağa ayarlayın.  
Klimayı suyla temizlemeyin.  Klimanın üzerine herhangi bir eşya 

koymayın, takmayın, asmayın.  
Ünitelerin destek yapılarını 

dikkatlice kontrol edin.  

Herhangi bir hasar durumunda, ünitenin 

düşmesini engellemek için destek yapıları 

derhal tamir edilmelidir. Aksi halde insanlar 

yaralanabilir veya başka kazalar meydana 

gelebilir.  

Klimanın düşmesine neden olabilir ve bu da 

kazalara veya yaralanmalara yol açabilir.  Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.  
Ünite uzun süre boyunca 

kullanılmayacaksa, güvenliği 

sağlamak için fişini çekin.  

Dış ünitenin üzerine basmayın veya 

üzerine herhangi bir nesne koymayın.  
Şu maddeleri kullanmayın:  

Sıcak su (40°C veya 104°F üzeri) 
Sıcak su kullanılırsa, klima deforme olabilir ya da 

rengi solabilir.  
Gazolin, boya seyreltici, benzen ve cilalar vs.  
Bu maddeler klimayı deforme eder veya çiziklere 

neden olur.  

Ünitenin veya 

eşyaların düşmesi, 

insanların 

yaralanmasına 

veya başka 

kazaların 

yaşanmasına 

neden olabilir.  

Fiş çekileceği zaman, önce klimanın 

kapatıldığından emin olun.  

Sökme ve Tamir Talimatları 

• Klimanın sökülmesi veya tamir edilmesi gerektiğinde, lütfen bayiinizle veya yetkili bakım ve montaj elemanlarıyla 

iletişim kurun.  

• Anormal durumlar halinde (yanık kokusu gibi), lütfen hemen üniteyi kapatın, elektrik bağlantısını kesin ve bayiinizle 

veya yetkili bakım ve montaj elemanlarıyla iletişim kurun.  
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[Her bir parçanın adı ve fonksiyonu] 

Çok sayıda model olduğunda, özellikler ve görünümler değişebilir. Biz burada sadece genel bir tanıtım yapacağız. 

Diğerleri için kullanım talimatlarına bakabilirsiniz.  

İç Ünite 
Çalışma performansı/göstergeleri 

Hava dönüş 
ızgarası 

İçerideki havayı alır Ünitedeki göstergeler 1 

Zamanlayıcı göstergesi Çalışma göstergesi 

ÇALIŞMA ZAMANLAYICI 

Ayarlanan sıcaklık, zamanlayıcı 

süresi ve arıza kodu göstergesi 
Sol/sağ hava akış yönü 
ayarlama kanatçığı 

Yukarı/aşağı hava akış 

yönü ayarlama kapağı Ünitedeki göstergeler 2 

Hava çıkışı 
TURBO çalışma göstergesi 

Hava buradan üflenir 

Hava filtresi Ayarlanan sıcaklık, zamanlayıcı 

süresi ve arıza kodu göstergesi 
Giren havadan tozları ve kirleri giderir 

Zamanlayıcı göstergesi Tahliye borusu 

Havadan alınan nem nedeniyle çıkan suyu tahliye eder 
Çalışma göstergesi 

Dış Ünite 

Uzaktan kumanda sinyali alıcısı 

Hava Girişi 
yanlarda ve arka 
yüzeyde 

Soğutucu boruları 
bağlantısı, Elektrik 

kablosu 

Hava boşaltma deliği 

Nasıl kapatılır 
Ünite çalışma bölümü 

Hava giriş ızgarasını aşağı doğru itin ve alt kısımda, hava giriş 

ızgarasının her iki yanından tutarak itin.  
Nasıl açılır 

Acil durum çalışma tuşu 

Hava giriş ızgarasının her iki tarafını alttan hafifçe itin 

ve bir direnç hissedilene kadar bu tarafa çekin.  
Bu düğme, uzaktan kumanda kullanılamadığında üniteyi 

açmak/kapatmak için bir acil durum önlemi olarak kullanılabilir.  

Not:  Izgarayı, 60 dereceden büyük bir açı ile açmayın. Üniteleri çok fazla güçle çalıştırmayın.  



 

 

 

 

 

  

 

 

Uyku Göstergesi Zamanlayıcı 
Göstergesi 

Çalışma 
Göstergesi 

Ayarlanan 
sıcaklık, 

zamanlayıcı 
süresi ve arıza 
kodu göstergesi 

Uzaktan 
kumanda 

sinyali alıcısı 

ÜNİTEDEKİ GÖSTERGELER 20 
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[Uzaktan kumandanın kullanımı] 

SEÇİLEN MODELLERDE MAKİNE ÇALIŞMASI 

Uzaktan Kumanda 1, Uzaktan Kumanda 2, Uzaktan Kumanda 4, Uzaktan Kumanda 5, 

Uzaktan Kumanda 6, Uzaktan Kumanda 10 ve Uzaktan Kumanda 11. 

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine 

basın, sonra da istediğiniz modu seçin:  AUTO (otomatik), COOL (soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), 

FAN (fan)  

2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda 

sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz. ) 

3.  FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda " " 

görüntülenir), Orta (ekranda  " görüntülenir, Yüksek (ekranda " " görüntülenir, Otomatik (ekranda" " 

göstergesi yanıp söner).  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz. ) 

4.  İstediğiniz yukarı aşağı/hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal 

akış (ekranda  

" " görüntülenir), salınım (ekranda " " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda " " görüntülenir).  

(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır. ) 

Uzaktan kumanda 3 

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine 

basın, sonra da istediğiniz modu seçin:  OTOMATİK. SOĞUTMA. KURUTMA. ISITMA. veya FAN.  

2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda 

sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz. ) 

3.  FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda " " 

görüntülenir), Orta (ekranda  " görüntülenir, Yüksek (ekranda " " görüntülenir, Otomatik (ekranda" " 

göstergesi yanıp söner).  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz. ) 

4.  İstediğiniz yukarı/aşağı hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal 

akış (ekranda  

" " görüntülenir), salınım (ekranda " " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda " " görüntülenir).  

(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır. ) 

5.  AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basarak istediğiniz sol/sağ yönünü seçebilirsiniz.  salınım 

(ekranda " " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda " " görüntülenir).  

EN61000-3-11 ile uyumluluk adına, ürün sadece sistem empedansı şu şekilde olan bir güç kaynağına 

bağlanmalıdır:  |Zsys|=0 . 141 ohm veya daha az. Ürünü genel elektrik şebekesine bağlamadan önce, lütfen 

elektrik şebekesinin yukarıdaki gerekliliğini sağladığından emin olmak adına bir yerel elektrik şirketi yetkilisine 

danışın.  
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[Uzaktan kumandanın kullanımı] 

SEÇİLEN MODELLERDE MAKİNE ÇALIŞMASI 

Uzaktan Kumanda 7, Uzaktan Kumanda 8 ve Uzaktan Kumanda 9 

1. Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun, ON/OFF (açma/kapatma) düğmesine ve MODE (mod) düğmesine 

basın, sonra da istediğiniz modu seçin:  AUTO (otomatik), COOL (soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), 

FAN (fan)  

2. İstenilen sıcaklık görüntülenene kadar SET TEMPERATURE (sıcaklığı ayarla) düğmesine basın. Oda 

sıcaklığı ayar aralığı 16°C-32°C (61°F-90°F) şeklindedir.  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Otomatik ve Kurutma modlarında ayar yapılamaz. ) 

3.  FAN SPEED (fan hızı) düğmesine basarak istediğiniz hava oranını seçebilirsiniz. Düşük (ekranda " " 

görüntülenir), Orta (ekranda "  " görüntülenir, Yüksek (ekranda " " görüntülenir, Otomatik (ekranda" " 

göstergesi yanıp söner).  

(Ayar otomatik olarak 25°C (76°F) yapılır. Kurutma modunda ayar yapılamaz. ) 

4.  İstediğiniz yukarı/aşağı hava akış yönünü seçmek için SWING (salınım) düğmesine basın: doğal 

akış (ekranda " " görüntülenir), salınım (ekranda " " göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda " 

" görüntülenir).  

(Kurutma modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava akış yönüne ayarlanır. ) 

5. AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basarak istediğiniz sol/sağ yönünü seçebilirsiniz.  salınım (ekranda " " 

göstergesi yanıp söner), sabit rüzgar (ekranda " " görüntülenir).  

6. ION düğmesine basın, ekranda şu gösterge çıkar:  

7. INTE EYE düğmesine basın, ekranda şu gösterge çıkar: " ". Bu fonksiyon, İskandinav tasarımı 

modellerinde mevcut değildir.  

8. FRESH (taze) düğmesine basıldığında ekranda hiçbir gösterge belirmez. Bu fonksiyon, İskandinav tasarımı 

modellerinde mevcut değildir.  

EN61000-3-11 ile uyumluluk adına, ürün sadece sistem empedansı şu şekilde olan bir güç kaynağına 

bağlanmalıdır:  |Zsys|=0 . 141 ohm veya daha az. Ürünü genel elektrik şebekesine bağlamadan önce, lütfen 

elektrik şebekesinin yukarıdaki gerekliliğini sağladığından emin olmak adına bir yerel elektrik şirketi yetkilisine 

danışın.  

[DÜĞME İŞLEMİ] 
Uzaktan kumanda 9 
1.ON/OFF (Açma/Kapatma) düğmesi:  Bu düğme, makineyi çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.  

2.MODE (mod) düğmesi:  Bu düğme çalışma modunu değiştirmek için kullanılır:  AUTO (otomatik), COOL 

(soğutma), DRY (kurutma), HEAT (ısıtma), FAN (fan)  

3.  buton:  Bu düğme, sıcaklık ayarını artırmak için kullanılır.  
4.  düğmesi:  Bu düğme, sıcaklık ayarını düşürmek için kullanılır.  
5.AIR FLOW (hava akış) düğmesi:  Bu düğme, sol veya sağ hava akış yönünü seçmek için 

kullanılır, basıldığında, kanat salınıma başlar ya da sabitlenir. (Sadece üç boyutlu hava 

akışlı modelde çalışır. ).  

6.Salınım düğmesi:  Bu düğme kanat modunu değiştirmek için kullanılır:  doğal akış, salınım veya sabit rüzgar.  

7.FAN SPEED (fan hızı) düğmesi:  Bu düğme, hava oranını ayarlamak için kullanılır.  

8.TIMER (zamanlayıcı) düğmesi:  



Bu düğme, açılma zamanını, kapanma zamanını ayarlamak veya zamanlayıcı ayarını iptal etmek için 
kullanılır.  

○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine ilk basıldığında, saat haneleri yanıp 
sönmeye başlar,  ile açılma zamanını ayarlayabilirsiniz. 
○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine ikinci kez basıldığında, dakika haneleri 
yanıp sönmeye başlar,  ile açılma zamanını ayarlayabilirsiniz.  
○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine üçüncü kez basıldığında, zamanlayıcı ayarı şuna göre uygulanır:  

• TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin açılma zamanını ayarlamak için önceki 
iki basımında ayar yapma sırasında, eğer açılma zamanının saat ve 
dakika ayarı için  düğmelerine basılmazsa, açılma zamanı ayarı iptal 
edilir.    
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•TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin açılma zamanını ayarlamak için önceki iki 
basımında ayar yapma sırasında, saat ve dakika ayarı için  düğmelerine 
basılırsa, açılma zamanı ayarlanır ve sinyal alıcıya gönderilir.  

○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine dördüncü kez basıldığında, saat ayarı 
yanıp sönmeye başlar,  ile kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz.  

○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine beşinci kez basıldığında, dakika 
haneleri yanıp sönmeye başlar,  ile kapanma zamanını 
ayarlayabilirsiniz.  

○ TIMER (zamanlayıcı) düğmesine altıncı kez basıldığında, zamanlayıcı ayarı şuna göre uygulanır:  

• TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin kapanma zamanını ayarlamak için 
önceki basımında ayar yapma sırasında, eğer kapanma zamanının saat ve 
dakika ayarı için  düğmelerine basılmazsa, kapanma zamanı ayarı iptal 
edilir.  
•TIMER (zamanlayıcı) düğmesinin kapanma zamanını ayarlamak için 

önceki basımında ayar yapma sırasında, kapanma zamanının saat ve 
dakika ayarı için  düğmelerine basılırsa, kapanma zamanı ayarlanır ve 
sinyal alıcıya gönderilir.  

○ Zamanlı kapanma ayarı bittikten sonra tekrar TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılırsa, zamanlayıcı 

fonksiyonunun ayarı (zamanlı açılma veya zamanlı kapatma) iptal edilecektir.  
Zamanlayıcı fonksiyonunun ayarını TIMER (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basmadan bitirdikten sonra, 

zamanlayıcının süresi ekranda görüntülenir, saat haneleri ekranda gösterilmez. CLOCK (saat) düğmesine 

basıldığında, saat haneleri ekranda görüntülenir ancak zamanlayıcının süresi CLOCK (saat) düğmesi 

bırakıldıktan sonra tekrar ekranda görüntülenir.  
9. TURBO düğmesi:  Bu düğme, üniteyi TURBO modunda çalışmaya geçirir. TURBO düğmesine, Soğutma 

veya Isıtma işlemi sırasında basın, OTOMATİK, KURUTMA ve FAN modunda bu fonksiyon çalışmaz. Bu 

düğmeye bastığınızda, ekranda hiçbir simge görüntülenmez ve alıcıya OTOMATİK, KURUTMA ve FAN 

modu altında hiçbir sinyal gönderilmez. Eğer uyku fonksiyonu ayarlanmışsa, turbo fonksiyonu iptal edilir.  
10.CLOCK (saat) düğmesi (CLK):  Bu düğme, geçerli saati ayarlamak için kullanılır. Bu düğmeye basıldığında 

saat ayarlarına girilir. ON-OFF (açma/kapatma) düğmesine veya tekrar CLOCK (saat) düğmesine basarak 

saat ayarını yaptıktan sonra, ayarlama işlemini tamamlamak için düğmeye tekrar basın. Zaman ayarı, yanıp 

sönme 15 dakika sonra durduğunda da tamamlayabilirsiniz.  

11.SHORT CUT (kısa yol) düğmesi:  Bu düğme, istenen ayara hızlıca geçmek için kullanılır. İstediğiniz 
parametreleri (çalışma modu, sıcaklık, fan hızı, turbo, uyku, hava akışı vs.) 
ayarlamak içinSHORT CUT (kısa yol) düğmesine uzun basarsanız,  göstergesi yanıp 

söner.  Ayarlamaları bitirdikten sonra SHORT CUT (kısa yol)düğmesine tekrar basın, 

ekranda herhangi bir gösterim olmaz  ve geçerli ayar parametreleri saklanır. 

SHORT CUT (kısa yol) düğmesine her basıldığında, makine hafızadaki ayarı çalıştırır. SHORT CUT (kısa 

yol) düğmesi, zamanlayıcı, saat ve tuş takımı kilitleme fonksiyonlarının parametrelerini saklamaz.  
 

12. 8°C HEAT (8°C ısıtma) düğmesi:  Bu düğme, 8°C ISITMA fonksiyonunu başlatmak veya durdurmak için 

kullanılır.  

13. SHIFT (geçiş) düğmesi:  Bu düğme, birleşik düğmenin fonksiyonları arasında geçiş yapmak için kullanılır 

(ION/INTE EYE, SLEEP (uyku)/CLEAN (temizle), FRESH (taze)/FOLLOW ME (beni izle), LAMP 

(lamba)/HOLD (kilitle)). SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında sağ ok göstergesi yanıp söner, birleşik 

düğmeye basınca mevcut ikinci düğmenin fonksiyonu kullanılabilir. SHIFT (geçiş) düğmesine tekrar 

basıldığında ya da 30 dakika içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sağ ok göstergesinin yanıp sönmesi durur 

ve birleşik düğmeye bastığınızda ilk düğme fonksiyonu geçerli olur.  

14.  ION/INTE EYE düğmesi:  Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında 



ION ve INTE EYE arasında geçiş yapılır.  
İyon fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında iyon fonksiyonu başlatılır veya durdurulur.  
INTE EYE fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında INTE EYE fonksiyonu başlatılır veya durdurulur.  

15.  SLEEP/CLEAN (uyku/temizlik) düğmesi:  Bu düğme, birleşik bir düğmedir. Bu düğme genellikle 

uyku fonksiyonu için kullanılır, SHIFT (geçiş) düğmesine basıldığında ise bu düğme temizlik fonksiyonunu 

devralır. Temizlik fonksiyonu, sadece uzaktan kumanda kapalı iken geçerlidir.  
Uyku fonksiyonunu ayarlamak ya da iptal etmek için SLEEP (uyku) düğmesine basın. Uyku fonksiyonunu 

ayarladıktan sonra, modlar değiştirildiğinde uyku fonksiyonu iptal edilmeyecektir. Uyku fonksiyonu 

ayarlandığında, fan hızı otomatik olarak düşük fan hızına geçer, ancak fan hızı FAN SPEED (fan hızı) 

düğmesine basılarak değiştirilebilir. Eğer turbo fonksiyonu ayarlanmışsa, uyku fonksiyonu iptal edilir.  
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Uyku fonksiyonunu ayarlamak ya da iptal etmek için SLEEP (uyku) düğmesine basın. Uyku fonksiyonunu 

ayarladıktan sonra, modlar değiştirildiğinde uyku fonksiyonu iptal edilmeyecektir. Uyku fonksiyonu 

ayarlandığında, fan hızı otomatik olarak düşük fan hızına geçer, ancak fan hızı FAN SPEED (fan hızı) 

düğmesine basılarak değiştirilebilir. Eğer turbo fonksiyonu ayarlanmışsa, uyku fonksiyonu iptal edilir.  
CLEAN (temizlik) düğmesi, sadece uzaktan kumanda kapalı iken geçerlidir. Diğer durumlardayken bu 

düğmeye basıldığında hiçbir sinyal gönderilmez. Uzaktan kumanda kapalı iken, bu düğmeye basarak 

makineyi açabilirsiniz. Uzaktan kumanda 25°C ve yüksek fan hızı ayarı ile soğutma modunda çalışmaya 

başlar.  
16. LAMP/HOLD (lamba/kilitle) düğmesi:  Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) düğmesine 

basıldığında 
LAMP (lamba) ve HOLD (kilitle) arasında geçiş yapılır. Lamba fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında 

lamba fonksiyonu başlatılır veya durdurulur. Lamba fonksiyonu başlatıldığında veya iptal edildiğinde ekranda 

hiçbir şey gösterilmez. Kilitle fonksiyonu için, bu düğmeye basıldığında tuş takımı kilitlenir veya tuş takımının 

kilidi açılır.  

17. RST (sıfırla) düğmesi:  Bu düğme, mikrobilgisayarı sıfırlamak için kullanılır. Ekranda görüntüleme anormal 

olursa veya başka bir anormal fonksiyon meydana gelirse, bu düğmeye basarak mikrobilgisayarı 

sıfırlayabilirsiniz. Böylece uzaktan kumanda, elektriğin ilk açıldığı başlangıçtaki durumuna döner.  

18.  FRESH (taze)/FOLLOW ME (beni izle) düğmesi:  Bu düğme, birleşik bir düğmedir. SHIFT (geçiş) 

düğmesine basıldığında 
FRESH (taze) ve FOLLOW ME (beni izle) arasında geçiş yapılır. Taze fonksiyonu başlatıldığında veya 

iptal edildiğinde ekranda hiçbir ikon gösterilmez.  
19.  C/ F düğmesi:  Bu düğme, uzaktan kumanda ekranındaki sıcak gösterimi için Fahrenhayt ile Santigrat 

arasında geçiş yapmak için kullanılır.  
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TURBO İŞLEMİ 

Soğutma veya Isıtma işlemi sırasında, TURBO düğmesine basıldığında, hava oranı yüksek olarak 

ayarlanabilir, TURBO düğmesine tekrar basıldığında TURBO çalışması bırakılabilir.  
Not:  TURBO çalışması sırasında, hava oranı değiştirilemez.  

SOL/SAĞ HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI 

Yöntem 1: Manüel ayarlama 
Sol/sağ hava akış yönünü direkt olarak kanadı elinizle ayarlayarak 

belirleyebilirsiniz.  
Dikkat: yön ayarlaması yaparken klimayı kapatın.  

Yöntem 2:  Yatay ve dikey otomatik salınım (üç boyutlu hava akışı modeli) 
Yönü uzaktan kumanda ile ayarlayın. AIR FLOW (hava akışı) düğmesine basın, salınım kanatları sürekli 

olarak sol/sağ salınım hareketini yapar ya da sabit bir yönde hava vermeye başlar.  

ZAMANLAYICININ ÇALIŞMASI 

Kapanma zamanı ayarlamak 
Ünitenin kapanacağı zamanı ayarlayarak klimanın istenilen bir zamanda durması sağlanabilir.  
1. Klima çalışırken, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın, klima zamanlı kapanma moduna girecektir.  

2. TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılı tutarak makinenin kapanacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. 

Zamanlayıcı, 1-24 saat arasına ayarlanabilir. Bu düğmeye her bastığınızda gösterim şu sıraya göre değişir:  

1 → 2 →  ........ → 24 -» iptal (gösterim yok) → 1.  

3. Zaman ayarlı kapanma ayarı yapıldıktan sonra, ekranda görüntülenen süre, geçen her bir saat için 1 düşer. 

Görüntülenen süre, zamanlanmış kapanma öncesinde kalan süreyi belirtir.  

Açılma zamanı ayarlamak 
Ünitenin açılacağı zamanı ayarlayarak klimanın istenilen bir zamanda çalışmaya başlaması sağlanabilir.  
1. Klima bekleme modundayken, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın, klima zamanlı açılma moduna 

girecektir. 2. TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basılı tutarak makinenin açılacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. 

Zamanlayıcı, 1-24 saat arasına ayarlanabilir. Bu düğmeye her bastığınızda gösterim şu sıraya göre değişir:  1 

→ 2 →  → 24 → iptal (gösterim yok) → 1.  
3. Zaman ayarlı açılma ayarı yapıldıktan sonra, ekranda görüntülenen süre, geçen her bir saat için 1 düşer. 
Görüntülenen süre, zamanlanmış açılma öncesinde kalan süreyi belirtir.  
İptal prosedürü 
Ekrandaki gösterim 24 saat olduğunda, TIMER (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basarak zamanlama modunu 

silebilirsiniz.  

UYKU İŞLEMİ 

Bu modu, uyurken vs. çalışma sesini azaltmak için kullanabilirsiniz.  
SLEEP (uyku) düğmesine basıldığında, iç üniteden gelen ses azaltılır.  
SLEEP (uyku) düğmesine tekrar basarak bu modu iptal edebilirsiniz.  
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NOT:  
• Uyku modunu uyumaya hazırlanırken kullanın. Eğer bu mod gün boyunca kullanılırsa, ortam sıcaklığı çok 

yüksek olacağından kapasite düşer. (SOĞUTMA MODU).  

• Soğutma işlemi sırasında oda sıcaklığı, makine uyku modunda çalışmaya başladıktan sonra kademeli 

olarak 2°C (4°F) aralıklarla artırılır.  

■ Isıtma işlemi sırasında oda sıcaklığı, makine uyku modunda çalışmaya başladıktan sonra kademeli olarak 

5°C (9°F) aralıklarla azaltılır.  

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
ön kapağı yana kaydırın 

■ Uzaktan kumandadan gelen sinyal 

zayıfladığında ve iç ünite artık sinyal alamaz 

duruma geldiğinde ya da ekrandaki gösterim 

bulanıklaştığında, lütfen arka kapağı kaydırarak 

açın ve iki yeni pil takın.  

• Yeni pilleri takarken artı ve eski kutuplarına 

dikkat edin.  

• Takılan yeni piller eski pillerde aynı türden 

olmalıdır.  

■ Eğer uzaktan kumanda uzun süre 

kullanılmayacaksa, elektrolit sızıntısı olup da 

uzaktan kumandaya zarar gelmemesi için pilleri 

çıkarın.  

• Eğer uzaktan kumanda normal bir şekilde 

çalışmıyorsa, ekranı temizlemek için pillerini 

çıkarabilirsiniz.  

arka kapağı yana kaydırın 

Uzaktan kumanda 1 

CLK düğmesi 
Bu modelde çalışmaz.  

Uzaktan kumanda 3,  
Uzaktan kumanda 7,  
Uzaktan kumanda 8, 
Uzaktan kumanda 9 ve 
Uzaktan kumanda 11 

RST (sıfırla) düğmesi 
Bu düğme bilgisayarı sıfırlar (RST 

düğmesine basmak için bir kalem 

ucu gibi sivri bir nesne kullanın). 

Arka kapağı çıkarın 

Uzaktan Kumanda 2, Uzaktan Kumanda 4 ve Uzaktan Kumandalar,  
Uzaktan Kumanda 6 ve Uzaktan Kumanda 10 

Temel prensipler ve performanslar 
[Isıtma İşlemlerinin Özellikleri] 

○ Makineler dışarıdaki havadan ısıyı alır ve odayı ısıtmak için bu havayı içeriye aktarır. Bu ısı pompası 

prensibiyle ulaşılan ısıtma kapasitesi, dışarıdaki havanın sıcaklığına bağlı olarak artabilir veya azalabilir.  
○ Böyle bir sıcak hava sirkülasyon sisteminin oda sıcaklığını yükseltmesi için sadece biraz zaman gerekir.  
○ Dışarıdaki hava sıcaklığı çok düşük olduğunda, sistem başka ısıtma cihazlarıyla birlikte kullanılabilir. Ancak 

güvenliği sağlamak ve kazaları önlemek için iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.  

Buz çözme 

Dışarıdaki hava sıcaklığı çok düşük, nem oranı ise çok yüksek olduğunda, dış ünitenin ısı eşanjöründe 

donma yaşanır. Bu durumun ısıtma performansının verimliliği üstünde olumsuz etkileri vardır. Böyle bir 

durumda, otomatik buz çözme işlemi devreye girer. Isıtma, buz çözme işleminin yapılması için 5-10 dakika 

durdurulur.  

○ Hem dış hem de iç ünitenin fanları durur.  
○ Buz çözme sırasında, dış üniteden bir miktar buhar çıkabilir. Bunun sebebi hızlı buz çözmedir ve bu bir 
performans arızası değildir.  
○ Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra, ısıtma işlemine devam edilir.  
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[Bakım yöntemleri] 

Bakım işlemlerine başlanmadan önce ünite kapatılmalı ve ünitenin fişi 

çekilmelidir.  

Çalışma mevsiminden önce Çalışma mevsiminde 
İki haftada bir şeklinde standart aralıklarla hava filtresi temizlenmelidir.  

İç ve dış ünitelerin giriş ve çıkış 

deliklerinde blokaja neden olan 

herhangi bir şey var mı kontrol edin.  

Hava filtresini üniteden çıkarın.  

• Izgaranın alt kısımlarına hafifçe bastırın 

ve açın.  

• Hava filtresini nazikçe yukarı doğru 

çekin ve sonra kendinize doğru çekip 

çıkarın.  
Montaj standı paslanmış mı veya 

aşınmış mı kontrol edin.  Hava filtresi eleğini temizleyin.  

Eğer elek çok kirliyse, lütfen ılık su (yaklaşık 30°C veya 

86°F) kullanarak temizleyin. Temizlik bittikten sonra 

kurumaya bırakın.  
Not:  
• Eleği temizlemek için kaynar su kullanmayın.  
• Eleği ateşe tutarak kurutmaya çalışmayın.  
• Eleği çekmek veya gerdirmek için çok fazla güç sarf etmeyin.  

Makine 

düzgünce 

topraklanm

ış mı 

kontrol 

edin.  

Topraklama 

terminali 

Hava filtresi eleğini yerine takın.  Hava filtresin temiz mi kontrol edin.  

Klimayı hava filtresi eleği olmadan çalıştırmak, makinenin iç kısmında kirlenmeye 

neden olur ve bu da hem makinenin performansını düşürür hem de ünitelere zarar 

verir.  Güç kaynağı bağlantısını yapın.  
Klimayı temizleyin 

• Klimanın dış kısmını temizlemek için yumuşak ve 

kuru bir bezle ovun ya da bir elektrikli süpürge 

kullanın.  

• Eğer klima çok kirli ise, bir bez parçasını ev 

kullanımına uygun nötr bir deterjana batırın ve 

temizliği bununla yapın.  

Pilleri uzaktan kumandaya takın.  

Çalışma mevsiminden sonra 

Sıcaklığı 30°C veya 86°F olarak ayarlayın ve 

fanı yaklaşık yarım gün boyunca çalıştırın.  

Böylece ünitelerin iç kısmı kurumuş olur. 

Makineyi kapatın ve güç şalterini kapalı 

duruma getirin.  
Not:  
Eğer hava filtresi eleği tozlarla veya kirlerle 

tıkanmışsa, soğutma ve ısıtma performansı bundan 

olumsuz yönde etkilenir, çalışma sırasında gürültü ve 

elektrik tüketimi artar. Bu yüzden, hava filtresi eleği 

düzenli olarak temizlenmelidir.  

Klima, makine açıldıktan sonra yaklaşık 5W elektrik 

tüketir. Enerji tasarrufu ve güvenlik amacıyla, klimanın 

çalışmadığı mevsimlerde fişinin çekilmesi önerilir.  

Hava filtresi eleğini temizleyin ve takın.  

İç ve dış üniteleri temizleyin.  

Uzaktan kumandanın pillerini çıkarın.  
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Bayiinizden satış sonrası servis talebinde bulunmadan önce bunları kontrol edin.  

Klima hiç çalışmıyor.  
Elektrik fişi bir prize 

takılı mı? 
Bir elektrik 

kesintisi veya 

atmış bir sigorta 

var mı? 

Zaman ayarı "ON" 

(açık) durumuna 

mı ayarlanmış? 

Yetersiz soğutma veya ısıtma performansı.  

Hava filtreleri temiz mi 

(tıkanmamış durumda 

mı)? 

Pencere(ler) ve 

kapı(lar) açık mı? 

Oda sıcaklığı ayarı 

uygun mu? 
uygun SICAKLIK 

Yetersiz soğutma performansı.  
Odada bir ısı kaynağı 

var mı? 
Odaya direkt güneş 

ışığı giriyor mu? 
Odadaki insan 

sayısı çok mu fazla? 

Distribütörle derhal bağlantı kurulmasını gerektiren durumlar 

Aşağıdaki durumlarda, makinenin fişini hemen prizden çekin ve distribütörünüzü bilgilendirin.  

Elektrik fişiyle veya elektrik 

kablosuyla ilgili sorunları içeren 

durumlar  

Elektrik fişi veya kablosu aşırı sıcaksa Sigorta veya devre kesici atarsa 

Sigorta sık 

sık atıyorsa 

TV, radyo veya diğer cihazlarda 

arıza oluyorsa  
Çalışma sırasında anormal 

gürültüler geliyorsa 
Anahtar düzgün çalışmıyor 

RUN (çalıştır) düğmesine basıldığında, elektrik fişi çekilip, 3 dakika kadar beklenip tekrar takıldıktan sonra bile çalışma 

düzgün olmuyorsa ve arıza durumu ortadan kalmıyorsa  

3 dakika 

geçti 

ama niye 

çalışmad

ı ki? 
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[Üniteyi kullanırken bunları 

bildiğinizi umarız] 

Ünite kapatıldıktan sonra, koruma amacıyla yeniden 

başlatma için 3 dakika beklenir.  
Ünite, kapatıldıktan hemen sonra yeniden 

çalıştırılamaz. (RUN 

(çalışma) lambası yanar) 
Lütfen 3 

dakika 

bekleyin.  
Çalışmıyor 

Mikrobilgisayarda kayıtlı olan üç dakikalık koruma süresi 

otomatik olarak başlatılır. Gücün bağlı olması hariç, bu 

fonksiyon çalışmaz.  

Hava üfleme, iç ünite ısı eşanjörü ısınana kadar 

soğuk hava üflemesin diye durduruldu. (2 ila 5 

dakika) (SICAK TUT) 
Hava, ısıtma işleminin başlangıcında üflenmez.  

Ünite küf önleme işlemi gerçekleştirdiğinden ve iç ünite fan 

motoru düşük hızda çalıştığından, panjur 30 saniye 

geçmeden kapanmaz.  

Soğutma işlemlerinde kapanmadan sonra hava üfleme 

hemen durmayacaktır (bazı modeller).  

Dış hava sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksek olduğunda, 

ünite bazen buz çözme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir. 

Lütfen bekleyin. Buz çözme işlemi sırasında, dış üniteden su 

veya buhar çıkıyor.  
Isıtma işleminde 6 ila 12 dakika boyunca hava üflenmez.  

İç ünite fanı, nem alma sonucunda buharlaşma olmasını 

önlemek ve enerjiden tasarrufu yapmak için bazen durur.  Kurutma işleminde hava üflenmez.  

Bu durum bazen, odanın sıcaklık ve nem seviyesi çok 

yüksek olduğunda meydana gelir, ancak sıcaklığın ve nemin 

düşmesi ile kaybolur.  Soğutma işleminde buğu çıkar.  

Çalışma sırasında üflenen hava kokabilir. Bu, üniteye 

yapışmış olan tütün veya kozmetik ürünlerinin 

kokusudur.  
Koku dışarıya verilir.  

Bunun sebebi, soğutucunun ünitenin içinde dolaşmasıdır.  
Bir çatırdama sesi duyulur.  

Bir çatırdama sesi duyulur. Bir elektrik kesintisi veya güç 

kaynağı fişi çekildikten sonra.  Bunun sebebi, ısı genleşmesi veya plastiklerin büzülmesidir.  

Mikrobilgisayarın hafıza devresi temizlendi. Çalışmayı 

başlatmak için uzaktan kumandayı tekrar çalıştırın.  Çalışma, güç geri gelse bile yeniden başlatılamaz.  

Uzaktan kumanda sinyalleri, klima gövdesinin üzerinde bulunan 

sinyal alıcısı direkt güneş ışığına veya güçlü ışıklara maruz 

kalıyorsa, alınamayabilir. Bu durumda, güneş ışığını engelleyin 

veya aydınlatmayı azaltın.  

Uzaktan kumanda sinyalleri alınmıyor.  

Hava çıkış ızgaralarında nem birikebilir.  Eğer ünite uzun süre yüksek neme sahip bir ortamda 

kaldıktan sonra çalıştırılırsa, hava ızgaralarında nem 

oluşabilir ve bu nem damlayabilir.  



Not: Belirtilen teknik özellikler, nominal çalışma koşullarında ölçülen 
değerlerdir. 

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 °C (KT) ve 24 °C (YT) İç
sıcaklık 27 °C (KT) ve 19 °C (YT)

2.Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 °C (KT) ve 6 °C (YT) iç sıcaklık 
20 °C (KT) ve 15 °C (YT) 

NOT: baskı ve yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan firmamız 
sorumlu değildir. 
Ürün yenileme çalışmaları sebebiyle üretici firma haber vermeksizin 
üründe iyileştirici yönde  değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 
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