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GÜVENLİK TALİMATLARI
● Cihazı kullanmadan önce, bu “TALİMATLARI” dikkatlice okuyun ve cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
● Bu bölümdeki talimatların tamamı emniyetle ilgilidir; emniyetli çalışma koşullarını sağladığınızdan emin olun.
● “TEHLİKE”, “UYARI” ve “DİKKAT” kelimeleri bu talimatlar içinde aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:

TEHLİKE
Bu işaret, yanlış uygulandığı durumlarda, kullanıcı ve servis personelinde ciddi yaralanma 
ve ölüme neden olabilecek prosedürleri gösterir.

UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının veya servis personelinin ciddi şekilde 
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.

DİKKAT Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara 
yol açabilecek prosedürleri belirtir.

● Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
● Bu klima, kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Onarımlar için daima yetkili servis personeline 

danışın.
● Taşınırken klimanın bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline danışın.
● Soğutma akışı yönünde uzun saatler boyunca kalarak aşırı soğuğa maruz kalmayın.
● Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın.
● Klimanın çalışmasını elektrik sigortasını keserek başlatıp durdurmayın.
● Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine dikkat edin.
● Bu cihazın güç besleme kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler ve belirtilen kablo gerekli olduğu için 

sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
● Arıza (yanık kokusu vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, sigortayı kapatın ve yetkili ser-

vis personeline danışın.
● Soğutucu sızıntısı durumunda, ateş veya yanıcı maddelerden uzak tutun. (yetkili servis personeline da-

nışın)

● Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını sağlayın.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
● Klimanın üzerine çıkmayın veya üstüne nesneler koymayın.
● İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
● Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
● Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
● Güç besleme kablosunu asılmayın.
● İç üniteyi uzun süre kullanmayacağınız zaman güç beslemesini kesin.
● Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
● Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına izin vermeyin.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Gıda, bitki ya da hayvan, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygulamalarda kullanmayın.
● Isıtma sırasında bağlantı vanaları ısınır; dikkat edin.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Yalnızca hava fi ltreleri takılıyken çalıştırın.
● Giriş ızgarasını ve çıkış portunu kapatmayın veya üstlerini örtmeyin.
● Elektrikli ekipmanların iç ya da dış ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
● Klimayı şömine ya da diğer ısıtma cihazlarının yakınına monte etmekten kaçının.
● İç ve dış üniteyi monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli önlemleri alın.
● Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
● Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe veya cihazın kullanımı öğretilme-

dikçe fi ziksel, duyusal veya zihinsel yeterliliği düşük veya bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar 
da dahil olmak üzere) tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin 
olmak için çocuklar gözetlenmelidir.

TEHLİKE

DİKKAT

PARÇA NO. 9319356112
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GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kulla-
nışlı olan maksimum güçte çalışacaktır.

■ Temiz fonksiyonu 

ELMA KATEŞİN FİLTRE

ELMA KATEŞİN FİLTRE, havadaki ince parçacıkları ve sigara 
dumanı, bitki poleni gibi görülemeyecek kadar küçük tozları 
temizlemek için statik elektrik kullanır.
Hava Temizleme Filtresi takılı olduğunda, üretilen hava mikta-
rının düşeceğini ve bunun da iç ünitenin performansında küçük 
bir düşüşe neden olacağını unutmayın.

İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE
Filtre, oksitlemeyi kullanarak ve son derece ince taneli sera-
mikle üretilen iyonların etkisini azaltarak, emilen kokuları güçlü 
biçimde ayrıştırma yoluyla koku giderir.

■ Uzaktan kumanda

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

Kablosuz Uzaktan Kumanda, iç ünite çalışmasının rahat kont-
rolüne olanak tanır.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)
Seçimlik kablolu uzaktan kumanda kullanılabilir. Uzaktan ku-
manda kullanılırken, kablosuz uzaktan kumandayla karşılaştı-
rıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.
Kablolu ve kablosuz uzaktan kumandaları aynı anda kullanabi-
lirsiniz. (Ancak fonksiyonlar sınırlıdır.)
Uzaktan kumandadaki kısıtlı fonksiyonlar kullanıldığında, bip 
sesi duyulacak, OPERATION (ÇALIŞMASI), TIMER (ZAMAN-
LAYICI) ve iç ünitenin 3'üncü lambası yanıp sönecektir.

[Kablosuz için kısıtlı fonksiyonlar]]
• 10°C ISITMA ÇALIŞMASI
• DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ
• WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI
• ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI
• PROGRAM ZAMANLAYICI
• SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICISI
• GÜÇLÜ ÇALIŞMA

■ Enerji tasarrufu ve Rahat fonksiyonu 
ÇEVİRİCİ

Çalışma başlangıcında, odayı istenen sıcaklığa hızla ulaştır-
mak için yüksek miktarda güç kullanılır. Ardından klima, eko-
nomik ve rahat çalışma için otomatik olarak düşük güç ayarına 
geçer.

ECONOMY ÇALIŞMASI
ECONOMY çalışma modu kullanıldığında, soğutma modunda 
oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın biraz üzerinde ve ısıtma 
modunda da ayarlanan sıcaklığın biraz altında olacaktır. Bu 
sayede, ECONOMY modu normal moda göre daha fazla enerji 
tasarrufu sağlar.

SWING (SALINIM) ÇALIŞMASI
Hava Akış Yönü Panjurları yukarı ve aşağı yönde otomatik ola-
rak salınım yaptığından, hava odanızın her köşesine ulaşır. 

OTOMATİK DEĞİŞTİRME
Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu (soğutma, kuru, 
ısıtma) otomatik olarak değiştirilir ve sıcaklık her zaman aynı 
tutulur.

SUPER QUITE (SÜPER SESSİZ) ÇALIŞMA

Daha sessiz çalışma sağlamak için iç ünitenin hava akışı düşü-
rülür.

10 °C ISITMA ÇALIŞMASI
Oda sıcaklığının çok fazla değişmemesi için oda sıcaklığı 
10°C'de sabit tutulabilir.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜL-
TÜ) çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını 
düşürerek dış ünitenin gürültü düzeyini azaltır. Etrafın sessiz 
olduğu, gece gibi zamanlarda etkilidir.
*Bu fonksiyon, Çoklu tip klima için kullanılamaz.

■ Uygun fonksiyonu 

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI

Sıcaklık ayarıyla, Pazartesi ve Pazar arasında herhangi bir 
gün seçebileceğiniz zamanlayıcı fonksiyonunun bileşimi isten-
diği gibi ayarlanabilir. 
Bir günde dört taneye kadar ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) 
Zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

PROGRAM ZAMANLAYICI
Program zamanlayıcı, AÇMA zamanlayıcısı ve KAPAMA za-
manlayıcısı şeklindeki çalışmaları tek bir sıra ile kullanmanızı 
sağlar. Bu sıra, 24 saat içerisinde KAPAMA zamanlayıcısından 
AÇMA zamanlayıcısına 1 geçişi içerebilir.

SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICISI

Isıtma modundayken SLEEP (UYKU) düğmesine basıldığın-
da, iç ünitenin sıcaklık ayarı çalışma süresi boyunca aşamalı 
olarak düşürülür, soğutma modu sırasında da aşamalı olarak 
yükseltilir. Ayarlanan sürenin sonunda, iç ünite otomatik olarak 
kapanır.

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR
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Uzaktan Kumanda Sinyal Alıcısı ve MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi
● Uzaktan kumandadaki pil bittiğinde ya da uzaktan kumanda kaybolduğunda, MANUAL 

AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine basılarak acil durum çalışma sürdürebilir.
● MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 10 saniyeden fazla basıldığında, 

zorunlu soğutma işlemi başlayacaktır.
● Zorunlu soğutma çalışması, montaj sırasında kullanılır.

Yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir.
● Zorunlu soğutma çalışması yanlışlıkla başladığında, durdurmak için START/STOP 

(BAŞLAT/DURDUR)  düğmesine basın.

OPERATION Gösterge Işığı (yeşil)
Normal çalışma sırasında yanar ve Otomatik Çözdürme çalışması sırasında yavaşça yanıp söner.

TIMER (ZAMANLAYICI) Gösterge Işığı (turuncu)
Zamanlayıcı çalışırken TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge ışığının yanıp sönmesi, zamanlayıcı aya-
rında bir hata oluştuğunu belirtir. (Bkz. sayfa 21).

ECONOMY Gösterge Işığı (yeşil)
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge ışığı, EKONOMİ ÇALIŞMASI ve 10 °C ISITMA ÇALIŞMASI sıra-
sında yanar.

PARÇALARIN ADLARI

İÇ ÜNİTE

Tahliye Hortumu

Hava Temizleme Filtresi

Giriş Izgarasını açın (bkz. sayfa 18) İç ünitenin aksesuarları

Hava Filtresi

Hava Filtresi Yönü Panjuru

Uzaktan 
kumanda

Piller Hava temizleme fi ltreleri

Uzaktan 
kumanda 
tutucu

Kılavuz vidalar
(M3 × 12 mm)

Açılır Panel Giriş Izgarası

Sağ-Sol Panjur 
(Hava Akış Yönü Panjurunun arkasında)

Çalışma zamanıyla aynı anda açılır 
ve çalışma durduğunda kapanır.
● Açılır panelin açılması/kapanması 

sırasında lütfen elle dokunmayın 
veya içine parmağınızı sokmayın. 
Aksi halde parmağınız yaralanabilir.

● Açılır paneli elinizle açmayın. 
Zorlayarak hareket ettirirseniz 
arızalanmasına neden olabilir, çı-
kış panjurlarının yakınında buhar 
yoğuşabilir ve su damlayabilir.

● Açılır panele nesne asmayın ya 
da açıkken panel içine nesne 
koymayın. Arızalanmasına neden 
olabilir.

● Çalışmayı başlat-
madan önce giriş 
ızgarasının tamamen 
kapatıldığından emin 
olun. (Bkz. sayfa 18)

 Giriş ızgarasının tama-
men kapatılmaması 
klimanın performansı-
nı veya düzgün çalış-
masını etkileyebilir. 

Gösterge
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UZAKTAN KUMANDA

UZAKTAN KUMANDA EKRANI

: Bkz: sayfa►  

► 10
► 10

► 6

► 9

► 6 ► 6

► 8

► 5

► 5

► 9

► 5 • 11~17

► 5 • 11~17

► 6► 6

► 10

► 6

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) 
düğmesi

POWERFUL (GÜÇLÜ) 
düğmesi

TEMP. (SIC.) düğmesi

Sinyal Verici

START/STOP (BAŞLAT/
DURDUR) düğmesi

MODE (MODU) düğmesi
FAN (VANTİLATÖR) 

düğmesi

SWING (SALINIM) 
düğmesiECONOMY (EKONOMİ) 

düğmesi

DIŞ ÜNİTE LOW NOISE 
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesi

SET (AYARLA) 
düğmesi

CLOCK ADJUST (SAAT 
AYARI) düğmesi

RESET (SIFIR-
LAMA) düğmesi

TIMER SET-
TING (ZAMAN-
LAYICI AYARI) 
düğmesi
SEND (GÖN-
DER) düğmesi

SELECT (SEÇ) 
düğmesi

NEXT (İLERİ) 
düğmesi

BACK (GERİ) 
düğmesi

WEEKLY 
(HAFTALIK) 
düğmesi

ON/OFF 
(AÇMA/KAPAT-
MA) düğmesi
SLEEP (UYKU) 
düğmesi

► 11~17

MODE (MOD) Gösterimi

LOW NOISE MODE (DÜŞÜK 
GÜRÜLTÜ MODU) Gösterimi

TEMPERATURE (SICAKLIK) Gösterimi

SEND (GÖNDER) Gösterimi

CLOCK & TIMER 
(SAAT ve ZAMANLAYICI) Gösterimi

İletme Göstergesi Gösterimi

SWING (SALINIM) Gösterimi

FAN (VANTİLATÖR) 
Hızı Gösterimi

► 6 • 7 • 10

Yukarıdaki şekilde, daha kolay anlaşılabilmesi için tüm olası göstergeler çizilmiştir, ancak ekranda sadece geçerli çalışma 
şekline uygun göstergeler görüntülenecektir.

Uzaktan kumandada düğmeye basıldıktan 
sonra, sinyalin iletimi tamamlanana kadar 
yalnızca çalıştırılan kısım görüntülenir. 
Çalışmanın içeriğini kolayca onaylamak 
için rahat bir fonksiyondur. 
Örn. Soğutma çalışması sırasında ön 
ayarlı sıcaklığı 24 °C'den 25 °C'ye değiş-
tirdiğinizde. Düğmeye basmadan 

önce
Düğmeye basıldığında İletim tamamlandı

■ Düğme çalışması ve uzaktan kumandanın ekranı hakkında İletme Göstergesi Gösterimi

► 8

► 8

9319356112-05_OM.indb   49319356112-05_OM.indb   4 7/2/2013   9:12:31 AM7/2/2013   9:12:31 AM



Tr-5

Pilleri Takın (R03/LR03 2)

1 Çıkarmak için ön kapağı kaydırın.
 Ok yönünde kaydırın.

2 Pilleri takın.
 Pil kutuplarını (+ / -) doğru hizaladığınızdan emin olun.

3 Ön kapağı kapatın.

Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın

1 CLOCK ADJUST (SAAT AYARLA) düğmesine basın.

2 Haftanın gününü seçmek için SELECT (SEÇ) düğmelerine 
 basın

 NEXT (İLERİ) düğmesine basın 

3 Geçerli saati ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmelerine 
 basın.

  düğmesi: Saati ilerletmek için basın.
  düğmesi: Saati geriletmek için basın.
 (Düğmelere her bastığınızda, saat 1 dakikalık dilimlerle ileri/geri gidecektir; 

saati 10 dakikalık aralıklarla hızla değiştirmek için düğmeleri basılı tutun.)

4 SEND (GÖNDER) düğmesine  basın.
 Bu saat ayarını sonlandırır ve saati çalıştırır.
 ●  Ana üniteye yakınken SEND (GÖNDER) düğmesine basın. Ana üniteye 

uzakken bunu yaparsanız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve 
ayarlar doğru şekilde yapılandırılamayabilir.

Uzaktan Kumandayı Kullanmak İçin
● Uzaktan Kumanda, düzgün çalışması için sinyal alıcıya doğru tutulmalıdır.
● Çalışma Mesafesi: Yaklaşık 6 m.
● İç ünite sinyali düzgün şekilde aldığında bir bip sesi duyulur.
● Bip sesi duyulmazsa, Uzaktan Kumandanın düğmesine tekrar basın.

Uzaktan Kumanda Tutucu

HAZIRLAMA
  DİKKAT
● Çocukların pilleri yanlışlıkla yutmamasına 

dikkat edin.
● Uzaktan Kumanda uzun süre kullanılma-

yacağı zaman, sızmalarını ve üniteye zarar 
vermelerini engellemek için pilleri çıkarın.

● Sızmış pil sıvısı cildinizle, gözlerinizle veya 
ağzınızla temas ederse, derhal bol suyla 
yıkayın ve bir doktora başvurun.

● Boş piller hemen çıkarılmalı ve uygun bir şe-
kilde, bir pil toplama kutusuna atılmalı veya 
ilgili bir yetkili makama teslim edilmelidir.

● Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.

Yeni ve kullanılmış pilleri veya farklı tür-
lerden pilleri asla bir arada kullanmayın.
Ayrıca yeniden şarj edilebilir veya diğer 
türdeki pillerle birlikte kullanmayın.
Normal kullanımda piller 1 yıl kullanıla-
bilir. Uzaktan Kumandanın çalışma me-
safesinde önemli bir düşüş olursa, pilleri 
değiştirin ve bir tükenmez kalemin ucuyla 
ya da başka bir küçük nesneyle RESET 
(SIFIRLA) düğmesine basın.

Gücü açın

  Sigortayı açın

1 Tutucuyu monte edin.

Vidalar

2 Uzaktan kuman-
dayı yerleştirin.

Yerleştirin

Bastırın

Uzaktan kumandayı çıkarmak 
için (elde kullanırken).

Yukarı kaydırın

Dışa doğru çekin

RESET

 DİKKAT

● Uzaktan kumandayla alıcı arasında bir per-
de ya da duvar varsa sinyal ulaşmayacaktır.

● Alıcı güçlü ışık aldığında klima düzgün 
biçimde çalışmayabilir. Doğrudan güneş 
ışığına maruz kalmasını önleyin, sinyal alan 
kısmı ışıklardan ve düz ekran televizyonlar-
dan uzak tutun.

 Anlık fl oresan ışıklarının (çevirici türdekiler 
gibi) bulunduğu odalarda sinyal alınamaya-
bilir. Bu gibi durumlarda, lütfen ürünü satın 
aldığınız mağazaya başvurun.

● Uzaktan kumandayı, doğrudan güneş ışığı 
ve ev ısıtıcılarından gelen sıcaklıktan etki-
lenmeyeceği bir yere koyun.

● Uzaktan kumandaya güçlü darbe uygula-
mayın veya üzerine su dökmeyin.

Doğru değil

MO TU WE TH FR SA SU
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ÇALIŞMA

Örnek: COOL olarak ayarlandığında.

Örnek: 26 °C olarak ayarlandığında.

Örnek: AUTO olarak ayarlandığında.

Çalışmayı Başlatmak İçin

 START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  basın.
 İç ünitenin OPERATION (Çalışma) Gösterge Işığı (yeşil) yanacaktır.
 Klima çalışmaya başlayacaktır.

Çalışma Modunu Seçmek İçin

 İstenen modu seçmek için MODE (MOD) düğmesine 
 basın.

 Düğmeye her bastığınızda mod şu sırayla değişecektir:
 AUTO (OTOMATİK) COOL (SOĞUK) DRY (KURU)

 HEAT (SICAK)  FAN (VANTİLATÖR)
 3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

Sıcaklığı Ayarlamak İçin

TEMP. (SIC.) düğmesine  basın.
 düğmesi: Sıcaklık ayarını yükseltmek için basın.
 düğmesi: Sıcaklık ayarını düşürmek için basın.

● Sıcaklık ayar aralığı:
  AUTO (OTOMATİK) ..............18-30 °C
  COOL/DRY (SOĞUK/KURU) ...18-30 °C
  HEAT (SICAK).......................16-30 °C

FAN (VANTİLATÖR) modu sırasında oda sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık kullanıla-
maz (Uzaktan Kumanda Ekranında sıcaklık görüntülenmeyecektir).

3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

Fan Hızını Ayarlamak İçin

FAN (VANTİLATÖR) düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda fan hızı şu sırayla değişecektir:

 
(AUTO [OTOMATİK]) (HIGH [YÜKSEK]) (MED [ORTA]) (LOW [DÜŞÜK]) (QUIET [SESSİZ])

3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.

AUTO (OTOMATİK) olarak ayarlandığında:
 Isıtma:  Fan, ısınan havanın optimum dolaşacağı şekilde çalışır.
   Ancak iç üniteden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, fan çok dü-

şük bir hızla çalışacaktır.
 Soğutma: Oda sıcaklığı sıcaklık ayarına yaklaştıkça, fan hızı yavaşlayacaktır.
   Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştığında, iç oda fanı enerji tasarrufu 

yapmak için ara sıra durabilir.
 Fan:  Fan, MED (ORTA) hızda çalışır.

SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) Çalışma

SUPER QUIET çalışması başlar. Daha sessiz çalışma için, iç ünite hava akışı azalır.
● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışma, DRY (KURU) modunda kullanılamaz. (AUTO 

[OTOMATİK] modunda çalışma sırasında kuru modu seçildiğinde de aynı şey geçerlidir.)
● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışma sırasında, Isıtma ve Soğutma performan-

sında bir düşüş olacaktır. SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) Çalışma sırasında oda 
ısınmazsa/serinlemezse, lütfen iç ünitenin Fan Hızını ayarlayın.

Sıcaklık ayarı standart bir değer olarak düşünülmelidir ve gerçek oda sıcaklığından 
farklılık gösterebilir.

▲ ▲ ▲

▼ ▼
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AUTO CHANGEOVER (OTOMATİK DEĞİŞTİRME) Çalışması

● Önce AUTO CHANGEOVER (OTOMATİK DEĞİŞTİRME) çalışması se-
çildiğinde, fan, birkaç dakika kadar çok düşük hızda çalışacak, bu süre 
boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun modu seçecektir.

  Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan daha yüksek Soğut-
ma modu ya da kurutma modu

  Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklığa yakın Dış sıcaklıkla 
belirlenir

  Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan daha düşük  Isıtma 
modu

● İç ünite, oda sıcaklığınızı sıcaklık ayarına yakın şekilde belirlediyse, takip 
çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda 
çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, iç ünite, sıcaklığı ayarlı sı-
caklık değerine getirmek için bir kez daha uygun çalışmayı (Isıtma, Soğut-
ma) seçecektir.

 ● İç ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma 
modlarından birini (HEAT [SICAK], COOL [SOĞUK], DRY [KURU], FAN 
[VANTİLATÖR]) seçin.

Mod Çalışması Hakkında

Isıtma: ● Odanızı ısıtmak için kullanın.
● Isıtma modu seçildiğinde, iç ünite 3 ila 5 dakika boyunca çok düşük fan 

hızıyla çalışacak, ardından da seçili fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu süre, 
tam çalışmaya başlamadan önce iç ünitenin ısınmasına olanak tanımak 
için sağlanır.

● Dış sıcaklık çok düşük olduğunda, dış ünitede donma olabilir ve bu da 
performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, klima za-
man zaman otomatik olarak çözdürme döngüsüne girecektir. Otomatik 
Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lam-
bası yanıp sönecek ve Isıtma çalışması kesilecektir.

● Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alır.
Soğutma: ● Odanızı soğutmak için kullanın.
Kuru: ● Odanızın nemini azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.

● Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
● Kurutma modu sırasında, iç ünite, oda nemliliğini ayarlamak için düşük 

hızda çalışacaktır; iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın 
nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.

● Kurutma modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.
Fan: ● Odanızın içinde hava dolaşımı için kullanın.

Çalışmayı Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  basın.
OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lambası (yeşil) sönecektir.

Isıtma sırasında:
Sıcaklığı, mevcut oda sıcaklığından daha 
yüksek bir değere ayarlayın. Sıcaklık, 
gerçek oda sıcaklığından daha düşük bir 
değere ayarlanırsa Isıtma modu çalışma-
yacaktır.
Soğutma/Kurutma sırasında:
Sıcaklığı, mevcut oda sıcaklığından daha 
düşük bir değere ayarlayın. Sıcaklık, ger-
çek oda sıcaklığından daha yüksek bir 
değere ayarlanırsa, Soğutma ve Kurutma 
modları çalışmayacaktır (Soğutma modun-
da yalnızca fan çalışacaktır).
Fan sırasında:
Odanızı ısıtmak ve serinletmek için iç üni-
teyi kullanamazsınız.

ÇALIŞMA

Soğutma ya da Kuru

Isıtma

Sıcaklık 
ayarındaki 
varsayılan 
sıcaklık

Dış sıcaklıkla 
belirlenir

AUTO 
(OTOMATİK):
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Dikey Hava Akış Yönü Ayarı

SET (AYARLA) düğmesine  basın.
Düğmeye her bastığınızda, hava akış mesafesi şu sırayla değişecektir:

 1  2  3  4  5  6  7 

Hava Akış Yönü Ayarı Türleri:
1, 2, 3     : Soğutma/Kurutma sırasında
4, 5, 6, 7 : Isıtma sırasında

Uzaktan Kumanda ekranında değişiklik olmaz.

● Hava akışı ayarlamasını yukarıda gösterilen aralıklar içinde yapın.
● Dikey hava akış yönü, seçilen çalışma türüne göre gösterildiği gibi otomatik olarak 

ayarlanır.
 Soğutma/Kurutma sırasında: Yatay akış 1
 Isıtma sırasında : Aşağı akış 6

● AUTO (OTOMATİK) modunda çalışma sırasında, çalışmanın başladığı ilk birkaç da-
kika boyunca, hava akışı yatay 1 olacaktır; bu sırada hava yönü ayarlanamaz.

 Hava akışının sıcaklığı Isıtma modu başlatıldığında düşük olursa, hava akış yönü 
ayarı geçici olarak 1 olacaktır.

Sağ-Sol Ayarı
Sağ-Sol panjurları ayarlayın.
● Hava akışını tercih ettiğiniz yönde ayarlamak için Sağ-Sol panjurları hareket ettirin.

HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA
Hava akışının dikey (yukarı-aşağı) yönü, uzaktan kumandanın SET (AYARLA) düğmesine basılarak ayarlanır. Yatay (sağa-sola) 
hava akış yönü, Hava Akış Yönü Panjurları hareket ettirilerek manüel olarak ayarlanır.
Yatay hava akışı ayarlamalarını yaparken, klima çalışmasını başlatın ve dikey hava yönü panjurlarının durdurulduğundan emin olun.

 TEHLİKE

● İç fan hızlı çalıştığından ve kişisel yaralan-
malara neden olabileceğinden, çıkış portla-
rına parmaklarınızı veya yabancı nesneleri 
asla sokmayın.

● Dikey hava akışı panjurlarını ayarlamak 
için her zaman uzaktan kumandanın 
SET (AYARLA) düğmesini kullanın. 
Elle hareket ettirmeye çalışmanız hatalı 
çalışmaya neden olabilir; bu durumda 
çalışmayı durdurun ve yeniden başlatın. 
Panjurlar tekrar düzgün çalışmaya baş-
lamalıdır.

● Soğutma ve Kurutma modlarını kullanır-
ken, Hava Akış Yönü Panjurlarını uzun 
süre Isıtma aralığında (4 - 7) tutmayın; 
çıkış panjurlarının yakınında su buharı 
yoğuşabilir ve iç üniteden su damlayabi-
lir. Soğutma ve Kuru modları sırasında, 
Hava Akış Yönü Panjurları 30 dakika-
dan uzun süre ısıtma mesafesinde bı-
rakılırsa, otomatik olarak 3 pozisyonuna 
döneceklerdir.

● Bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya 
hastaların bulunduğu bir odada kulla-
nıldığında, ayarlar yapılırken hava akış 
yönü ve oda sıcaklığı iyi düşünülmelidir.

 DİKKAT

● Sağ-Sol Panjurları ayarlarken, öncelikle Di-
key (yukarı-aşağı) panjurları durdurmak ve 
yönü ayarlamadan önce tamamen durdu-
ğundan emin olmak gereklidir.

1

2

3

4

5

6

7

Kol (2 yerde) 

Sağ-Sol Panjurlar

Kol

SWING (SALINIM) ÇALIŞMASI
Cihaz, soğuk ya da sıcak havayı odanın her tarafına taşımak için hava akış deliklerini yukarı ve aşağı hareket ettirir.

SWING (SALINIM) Çalışmasını Seçmek İçin

SWING (SALINIM) düğmesine  basın.
SWING (SALINIM) Gösterimi “ ” yanacaktır.
Bu modda, hava akışını hem yukarı hem de aşağı tarafa yönlendirmek için Hava Akış 
Yönü Panjurları otomatik olarak salınım yapacaktır.

SWING (SALINIM) Çalışmasını Durdurmak İçin

SWING (SALINIM) düğmesine  tekrar basın.
SWING (SALINIM) Gösterimi “ ” sönecektir.
Hava akış yönü, sallanma başlamadan önceki haline dönecektir.

Sallanma Çalışması hakkında

Soğutma/Kurutma sırasında: 1 ve 4 arasında salınım yapar.
Isıtma sırasında : 4 ve 7 arasında salınım yapar.
● SWING (SALINIM) çalışması, klimanın fanı çalışmadığında veya çok düşük hızda çalıştığında geçici olarak durabilir.
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ECONOMY ÇALIŞMASI
Bu prosedürü uygulamadan önce Klimayı çalıştırın.

ECONOMY Çalışmasını Kullanmak İçin

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine  basın.
ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası (yeşil) yanacaktır.
ECONOMY (EKONOMİ) çalışması başlar.

ECONOMY Çalışmasını Durdurmak İçin

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine  tekrar basın.
ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası (yeşil) sönecektir.
Normal çalışma başlar.

ECONOMY Çalışması hakkında

● ECONOMY (EKONOMİ) çalışma modu kullanılırken, oda sıcaklığı, soğutma modu altında ayarlanan sıcaklığın biraz üzerinde, 
ısıtma modu altında ayarlanan sıcaklığın biraz altında olacaktır. Bu sayede, ECONOMY modu normal moda göre daha fazla 
enerji tasarrufu sağlar.

● Tekli tip klima durumunda, ECONOMY (EKONOMİ) çalışması, maksimum verimde soğutma ve ısıtmaya yönelik normal klima 
çalışmasının yaklaşık %70'ini sağlar.

● Çoklu tip klima durumunda, ECONOMY (EKONOMİ) çalışma modu yalnızca ayarlı iç ünite için kullanılabilir.
● ECONOMY (EKONOMİ) çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
● AUTO (OTOMATİK) modundaki takip süresinde, ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılarak ECONOMY (EKONOMİ) çalış-

ması seçilse bile klima çalışması ECONOMY (EKONOMİ) çalışması olarak değişmeyecektir.

Gösterge Lambası

ÇALIŞMA
ECONOMY 

(EKONOMİ)
TIMER 

(ZAMANLAYICI)

: Yanıyor : OFF

GÜÇLÜ ÇALIŞMA
Ürün, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak istediğinizde kullanışlı olan maksimum güçte çalışacaktır.
Bu prosedürü uygulamadan önce Klimayı çalıştırın.

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışmayı kullanmak için

POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesine basın.
Yalnızca bu düğmeye yönelik olarak bip sesi diğerlerinden farklıdır.
Güçlü çalışma başlaması: 3 kez bip (Bip Bip Bip !) / Diğerleri: 2 kez bip (Bip Bip !)

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışmayı durdurmak için

POWERFUL (GÜÇLÜ) düğmesine  tekrar basın.
Normal çalışma başlar.

POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışması Hakkında

Soğutma/Kurutma ●  Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa düştüğünde veya POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu ayarlandıktan sonra 20 
dakika geçtiğinde Güçlü Çalışma modu otomatik olarak kapatılır. Ancak, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu-
nun ayarlanmasından itibaren belirli bir süre otomatik olarak kapanmaz.

Isıtma ●  Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yükseldiğinde veya POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu ayarlandıktan sonra 20 
dakika geçtiğinde Güçlü Çalışma modu otomatik olarak kapatılır. Ancak, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu-
nun ayarlanmasından itibaren belirli bir süre otomatik olarak kapanmaz.

 ●  Esinti yönü ve hava akış oranı POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modunda otomatik olarak ayarlanır. Esinti yönü, 
esinti yönü ayarlama düğmesi aracılığıyla değiştirilebilir.

 ●  POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma ve ECONOMY (EKONOMİ) Çalışma modları aynı anda ayarlanamaz.
Uzaktan kumandada düğmesine en son basılan fonksiyona öncelik verilecektir.

 ●  POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu “ ” ayarı sırasında ayarlanırsa, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma 
bittikten sonra “ ” çalıştırılacaktır.
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10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışmasını kullanmak için

10 °C HEAT (ISITMA) düğmesine basın .
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışmasını durdurmak için

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine  basın.
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) sönecektir. 
Ardından çalışma durur.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) Çalışması hakkında

• Oda sıcaklığı yeterince yüksek olduğunda Isıtma modu çalışmayacaktır.
• Oda sıcaklığının çok fazla düşmesini önlemek için, 10 °C HEAT (10 °C ISITMA) düğ-

mesine  basılarak oda sıcaklığı 10 °C'de sabit tutulabilir.
• Multi klima söz konusuysa, ısıtma için başka bir iç ünite kullanılıyorsa, “10°C HEAT” 

işlevinin uygulandığı odanın sıcaklığı yükselecektir. “10°C HEAT” fonksiyonu kullanılır-
ken, tüm iç ünitelerin “10°C HEAT” modu altında çalıştırılmasını öneririz.

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) ÇALIŞMASI

10 °C HEAT (10 °C ISITMA) ÇALIŞ-
MASI devam ederken, sadece aşağı-
daki çalışma modları kullanılabilir.
  •  SET (AYARLA)

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışması

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesine  basın.
Uzaktan kumanda ekranında “LOW NOISE” (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ibaresi “ ” belirir.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışmasını durdurmak için

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) düğmesine  basın.
Uzaktan kumanda ekranında “LOW NOISE” (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ibaresi “ ” kaybolur.
Normal çalışma başlar.

DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ ÇALIŞMASI
OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını düşürerek 
dış ünitenin gürültü düzeyini azaltır.
Etrafın sessiz olduğu, gece gibi zamanlarda etkilidir.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışması Hakkında
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma modu, soğutma, ısıtma ve otomatik çalışma sırasında 

kullanılabilir. FAN (VANTİLATÖR) ve DRY (KURU) modlarında kullanılamaz.
• OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma ayarı klima durdurulsa bile kaydedilir. Uzaktan kumanda-

daki gösterim de korunur.
• Fan hızı ve dış ünitenin kompresörünün dönüş sayısı yeterince düşürüldüğünde, OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜ-
ŞÜK GÜRÜLTÜ) Çalışma modu, fan hızını ve kompresörün dönüş sayısını daha fazla düşürmez.

• Ayrıca, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma modu “ ” ayarı sırasında ayarlanırsa, POWERFUL (GÜÇLÜ) Çalışma bittikten sonra 
“ ” çalıştırılacaktır.

• Dış hava sıcaklığı yüksek olduğunda, ayarlansa bile çalıştırılamayabilir.
• Kompresör dönüş hızı ve fan hızı yeterince düşük olduğunda, ayarlanmışsa bile çalıştırılamayabilir.
• Bu fonksiyon, Çoklu tip klima için kullanılamaz. Ayarlandığında bırakın. Aksi halde, kablosuz uzaktan kumandanın sinyali alınamaz.

MANUAL AUTO (OTOMATİK ÇALIŞMA
MANUAL AUTO (OTOMATİK çalışmasını, Uzaktan Kumandayı kaybettiğinizde veya benzer durumlarda kullanın.

Temel Ünite Kontrollerinin Nasıl Kullanılacağı

MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine  3 sani-
yeden uzun, 10 saniyeden kısa süre basın.
Çalışmayı durdurmak için MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine  3 
saniye basın.
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi konusunda 3. sayfaya bakın.

● Klima MANUAL AUTO (MANÜEL OTO-
MATİK) düğmesindeki kontrollerle çalış-
tırıldığında, uzaktan kumandada seçilen 
AUTO (OTOMATİK) moduyla aynı mod 
altında çalışacaktır (bkz. sayfa 7).

● Seçilen fan hızı “AUTO” ve sıcaklık aya-
rı standart (24 °C) olacaktır.

Gösterge Lambası

ÇALIŞMA ECONOMY 
(EKONOMİ)

TIMER 
(ZAMANLAYICI)

:  Yanıyor :  OFF
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ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine 
 basın.

 Başlangıçta “ ” yanıp söneceğinden, “ ” 
içinden “ ” ya da “ ” seçmek için SELECT (SEÇ) düğ-
mesine  basın.

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

2 İstenen ON (AÇMA) ya da OFF (KAPATMA) zamanını 
ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine  basın.

3 SEND (GÖNDER) düğmesine  basın.

ON (AÇMA) zamanlayıcı durumunda klima çalışmayı durduracaktır.

1 “ ” görüntülenirken ON/OFF (AÇ/KAPAT) düğ-
mesine  basın. 

2 “ ” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.

● ON (AÇMA) ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız saatte çalışacaktır.
● OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI : Klima, ayarladığınız saatte duracaktır.
●  Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, uzaktan kumanda saatinin doğru ayar-

landığından emin olun.

“ ” ● “ ” ya da “ ” yanıp 
sönecektir

ON (AÇMA) zamanlayıcısını ya da OFF (KAPATMA) zamanlayıcısını iptal etmek için

ON (AÇMA) zamanlayıcısını ya da OFF (KAPATMA) zamanlayıcısını kullanmak için

● ON (OFF) (AÇMA [KAPATMA]) ZAMANLAYICI fonksiyonunu en son yaptığınız ayara tekrar ayarlamak için, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğ-

mesine , “ ” görüntülenmiyorken basın. 
● WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYIC) ve SLEEP 

(UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalış-
masını Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğ-

mesine  basın.

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine 

TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine  basın.
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“ ” ● “ ” yanıp 
sönmesini sağlama.

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalış-
masını Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğ-
mesine  basın.

PPROGRAM ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine 
 basın.

 Başlangıçta “ ” yanıp söneceğinden, “ ” 
içinden “ ” seçmek için SELECT (SEÇ) düğme-

sine  basın.

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

2 İstenen ON (AÇMA) zamanını ayarlamak için SELECT 
(SEÇ) düğmesine  basın.

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

3 İstenen OFF (KAPATMA) zamanını ayarlamak için 
SELECT (SEÇ) düğmesine  basın.

4 SEND (GÖNDER) düğmesine  basın.

ON (AÇMA) zamanlayıcı durumunda klima çalışmayı durduracaktır.

1 “ ” görüntülenirken ON/OFF (AÇ/KAPAT) düğ-
mesine  basın. 

2 “ ” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.

●  Program zamanlayıcı, OFF (KAPATMA) zamanlayıcısı ve ON (AÇMA) zamanlayıcısı 
şeklindeki çalışmaları tek bir sıra ile kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saat içerisinde 
KAPAMA zamanlayıcısından AÇMA zamanlayıcısına 1 geçişi içerebilir.

●  Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, uzaktan kumanda saatinin doğru ayar-
landığından emin olun.

PROGRAM (PROGRAM) zamanlayıcıyı iptal etmek için

PROGRAM (PROGRAM) zamanlayıcıyı kullanmak için

● ON (OFF) (AÇMA [KAPATMA]) ZAMANLAYICI fonksiyonunu en son yaptığınız ayara tekrar ayarlamak için, ON/OFF (AÇMA/
KAPATMA) düğmesine , “ ” görüntülenmiyorken basın.

● OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI ve ON (AÇMA) ZAMANLAYICIbirleştirildiğinde çalışmayı yalnızca bir kez gerçekleştirin.
(Bir kez ya OFF [KAPALI] → ON [AÇIK] ya da ON [AÇIK] → OFF [KAPALI])

● OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI ve ON (AÇMA) ZAMANLAYICI arasında, bulunulan saate en yakın ayarlı saate sahip olan 
önce çalışacaktır. Uzaktan kumandanın ekran kısmındaki okları kullanarak çalışma sırasını görüntüleyebilirsiniz (“ ” ya da “ ”). 

● WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI (PROGRAM ZAMANLAYICI) ve SLEEP 
(UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonlarını birleştiremezsiniz.

● PROGRAM ZAMANLAYICI önceden 24 saatten fazla süreler için ayarlanamaz.

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine 

TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine  basın.
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SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine 
 basın.

 Önce “ ” yanıp sönerek görüntülenecektir. 
“ ” seçmek için SELECT (SEÇ)  düğmesine 
basın.

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın. 

2 OFF (KAPATMA) zamanını ayarlamak için SELECT 
(SEÇ) düğmesine  basın.

  
 düğmesi: 

▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲0,5H 
(0,5S)

1H 
(1S)

2H 
(2S)

3H 
(3S)

5H 
(5S)

7H 
(7S)

9H 
(9S)

 düğmesi: ▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲ 0,5H 
(0,5S)

7H 
(7S)

5H 
(5S)

3H 
(3S)

2H 
(2S)

1H 
(1S)

9H 
(9S)

(30 dk.)

(30 dk.)

3 SEND (GÖNDER) düğmesine  basın.

Uyumaya giderken OFF (KAPATMA) ZAMANLAYICI fonksiyonunu istediğiniz bir zamana ayarlayabilirsiniz.
Cihaz, sıcaklığı daha rahat uyumanıza yardımcı olacak şekilde ayarlar.
İstediğiniz zamanı ayarladığınızda, SLEEP düğmesine  yalnızca bir kez basarak zamanlayıcıyı sonraki zamandan kolayca ayarlayabilirsiniz.

SLEEP (UYKU) Zamanlayıcıyı kullanmak için

1 SLEEP (UYKU) düğmesine  “ ” görüntüle-
nirken basın.

2 “ ” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.

SLEEP (UYKU) Zamanlayıcıyı iptal etmek için ● SLEEP (UYKU) düğmesine , 
 daha fazla görüntülenmezken 

bastığınızda, en son ayarladığınız SLEEP 
(UYKU) ZAMANLAYICI tekrar ayarlanacaktır.

● WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/
OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI 
(program zamanlayıcı) ve SLEEP (UYKU) 
ZAMANLAYICI fonksiyonları birleştirilemez.

SLEEP (UYKU) zamanlayıcı hakkında

Uyku modu sırasında aşırı ısıtmayı veya soğutmayı engellemek için, SLEEP (UYKU) zamanlayıcı fonksiyonu belirlenen zaman aya-
rına göre sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirir. Belirlenen süre geçtiğinde, klima tamamen durur.

Soğutma/Kuru çalışması sırasında:
SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı her 1 
saatte otomatik olarak 1 °C yükseltilir. Sıcaklık ayarı toplam 2 °C 
yükseltildiğinde, belirlenen süre geçene kadar o andaki sıcaklık 
ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak 
kapatılır.

SLEEP zamanlayıcısı ayarı

Isıtma çalışması sırasında:
SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarlandığında, sıcaklık ayarı 30 
dakikada bir otomatik olarak 1 °C azaltılır. Sıcaklık ayarı toplam 
4 °C düşürüldüğünde, belirlenen süre geçene kadar o andaki 
sıcaklık ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik 
olarak kapatılır.

SLEEP zamanlayıcısı ayarı

2 °C 3 °C 4 °C

30 
dakika

1 °C

1 saat

1 saat
30 dakika

Ayarlanan 
süre

Ayarlanan 
süre

1 saat

1 °C 2 °C

Set temp. (Sıcaklık ayarla)

Set temp. 
(Sıcaklık 
ayarla)

“ ” ● “ ” yanıp sönmesini sağlama

Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalış-
masını Durdurmak İçin

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğ-

mesine  basın.

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine 

TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine  basın.
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WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

Çalışmanın durdurulacağı “OFF (KAPANMA) Zamanlayıcı” ve başlatılacağı “ON (AÇMA) Zamanlayıcı” birleştirilebilir ve bir gün için 4 
taneye (program ), bir hafta için 28 taneye kadar kayıt yapılabilir.
Programı oluşturmadan önce lütfen hafta ve saati ayarlayıp, ardından klimaya gönderin.
Hafta ve saat ayarlanmazsa, program, ayarlanan zamanda çalıştırılmayacaktır.
Lütfen [Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın] başlığına başvurun (sayfa 5).

Bunu ayarladığınızda, ayarlı çalışma her gün ve her hafta çalışacaktır.

 DİKKAT ●  Sıcaklık ayarı dışındaki işlemler, çalışmanın en son durdurulduğundakilerle aynı olacağından, Soğutma 
→ Isıtma → Soğutma → Isıtma çalışma türleri otomatik olarak ayarlanamaz.

●  ON (AÇMA) ve OFF (KAPATMA) programları aynı anda ayarlanırsa, klima ON (AÇMA) programını çalış-
tıracaktır.
Aynı anda iki tane ON (AÇMA) programı ayarlanırsa, klima, daha önce ayarlanmış programı çalıştıra-
caktır.

●  WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcı ayarı sırasında gücün gitmesi ya da sigortanın atması gibi nedenler-
den dolayı güç kesintisi meydana gelirse, klimanın dahili zamanlayıcısı yanlış olacaktır. (Bkz. sayfa 21 
Otomatik Yeniden Başlat) Böyle bir durumda, ana zamanlayıcı lambası yanıp sönerek bunu bildireceğin-
den, saat ve tarih eşleştirmesini gerçekleştirin. (Bkz. sayfa 5 Haftanın gününü ve geçerli saati ayarlayın)

●  ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) fonksiyonunu SLEEP (UYKU) zamanlayıcısıyla birlikte kullanamazsınız.
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) Zamanlayıcıyı kullandıktan sonra süre bittiğinde cihazı WEEKLY (HAFTA-
LIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunda çalıştırmak isterseniz, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksi-
yonunu tekrar ayarlamanız gerekir. (bkz. sayfa 17)

WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcıyı bu gibi durumlarda kullanma

Zamanlayıcı ayarı örneği 2

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunda ON (AÇMA) ayarında bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.
* Sıcaklığı, Auto (Otomatik), Cool (Soğuk) ve Dry (Kuru) için 18-30°C aralığında ayarlayabilirsiniz. Sıcak için aralık 10 ya da 16-30°C şeklindedir.
10, 16 ya da 17°C ayarlasanız bile, cihazı Auto (Otomatik), Cool (Soğuk) veya Dry (Kuru) moduyla çalıştırdığınızda 18°C'de çalışacaktır.
Isıtma sırasında, sıcaklıkla ilgili ayrıntılı ayarları odada hiç kimse yokken düşük, birileri varken yüksek olarak yapılandırsanız bile, klima otomatik 
olarak geçiş yapacaktır.

Zamanlayıcı ayarı örneği 1

Pazartesi'den Cuma'ya
Program  ON (AÇMA) Zamanlayıcıyı, 24°C sıcaklıkla saat 7'ye ayarlayın. Program  OFF (KAPATMA) zamanlayıcıyı saat 9'a ayarlayın.
Program  ON (AÇMA) Zamanlayıcıyı, 26°C sıcaklıkla saat 17'ye ayarlayın. Program  OFF (KAPATMA) zamanlayıcıyı saat 23'e ayarlayın.

Cumartesi
Program  ~  Hiç zamanlayıcı ayarı yok.

Pazar
OFF (KAPATMA) Zamanlayıcıyı, Program   için 9:00'a, Program   için 11:00'e, Program   için 17:00'ye ve Program   için 
23:00'e ayarlarsanız.

Program
7:00  ON (AÇIK) 22°C

Program
09:00  ON (AÇIK) 24°C

Program
17:00  ON (AÇIK) 26°C

Program
23:00  ON (AÇIK) 22°C

Program
7:00 ON (AÇIK) 24°C

Program
9:00 OFF (KAPALI)

Program
17:00 ON (AÇIK) 26°C

Program
23:00 OFF (KAPALI)

Hiç zamanlayıcı ayarı yok

Program
9:00 OFF (KAPALI)

Program
11:00 OFF (KAPALI)

Program
17:00 OFF (KAPALI)

Program
23:00 OFF (KAPALI)

Pazartesi'den 
Cuma'ya

Cumartesi

Pazar

Uyanın

İşe gidin

Eve dönün

Uyuyun

ON ON ON ON
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“ ” yanıp sönmesini sağlama.

Program ve haftanın günü /“ ” yanıp 
sönecektir

“ ” ya da “ ” • “ ” yanıp sönme-
sini sağlama.

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcı çalışmasını kullanmak için  

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine 
 basın.

 Önce “ ” yanıp sönecektir.
 

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

2 Programı ve günü SELECT (SEÇ) düğmesini  
kullanarak seçin.

Program  1Hafta Program  Pazartesi Program  Salı Program  Pazar

Program  1Hafta Program  Pazartesi Program  Cumartesi Program  Pazar

 
 NEXT (İLERİ) düğmesine , ayarlamak istediğiniz 

program  ve gün yanıp söndüğünde basın.
 

3 SELECT (SEÇ) düğmesini  kullanarak, ON (AÇMA) 

Zamanlayıcı, OFF (KAPATMA) Zamanlayıcı ya da 
zamanlayıcı yok şeklinde çalışmayı seçin. 

 

   Bir zamanlayıcı olmadan çalıştırmak için

      1.  NEXT (İLERİ) düğmesine  basarak adım 2'ye geri dönüp 

sonraki ayarı yapılandırın.
      2. Tamamlamak için SEND (GÖNDER) düğmesine  basın

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın.

9319356112-05_OM.indb   159319356112-05_OM.indb   15 7/2/2013   9:12:45 AM7/2/2013   9:12:45 AM



Tr-16

4 İstenen ON (AÇMA) ya da OFF (KAPATMA) zamanını 
ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine  basın.

   Adım 3'te OFF (KAPALI) seçtiyseniz 

   1.  NEXT (İLERİ) düğmesine  basarak adım 2'ye geri dönüp son-

raki ayarı yapılandırın.
   2. SEND (GÖNDER) düğmesine  basın. 

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın. 

5 Sıcaklığı ayarlamak için SELECT (SEÇ) düğmesine 
 basın.

 Sonraki ayara gitmek isterseniz, NEXT (İLERİ) düğme-

sine  basın, adım 2'ye dönün ve sonraki ayarı 

yapılandırın.

 Ayarı tamamlamak için SEND (GÖNDER) düğmesine 

 basın.

WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

 DİKKAT ●  WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunu iptal ederken, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI 

Çalışmasını kullanmak için kısmındaki Adım 3'te Hiç Zamanlayıcı Çalışması Yok seçeneğini belirleyin.

●  Ayarları yapılandırmak için önceki adıma dönmek isterseniz BACK (GERİ)  düğmesine basın.

●  Ana üniteye yakınken SEND (GÖNDER) düğmesine basın. Ana üniteye uzakken bunu yaparsa-
nız, sinyal düzgün biçimde gönderilemeyebilir ve ayarlar doğru şekilde yapılandırılamayabilir.

Zaman gösterimi /“ ” yanıp sönecektir

Sıcaklık gösterimi /“ ” yanıp sönecektir

Ayarı ortasında iptal etmek isterseniz, SEND (GÖNDER) düğmesi  yerine 

TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine  basın.
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WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

1 TIMER SETTING (ZAMANLAYICI AYARI) düğmesine 
 basın.

 Önce “ ” yanıp sönecektir.
 

 NEXT (İLERİ) düğmesine  basın. 

2 Programı, günü ve saati SELECT (SEÇ) düğmesiyle 
 kontrol edin.

3 Normal ekrana dönmek için TIMER SETTING (ZAMAN-
LAYICI AYARI) düğmesine  basın.

1 “ ” görüntülenirken WEEKLY (HAFTALIK) 
düğmesine  basın.

2 “ ” ibaresi ekrandan kaybolacaktır.

● “ ” gösterilmez, WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI fonksiyonunu 
tekrar ayarlamak için WEEKLY (HAFTALIK) düğmesine  basın.

●  WEEKLY (HAFTALIK) ZAMANLAYICI, ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) ZAMANLAYICI 
(PROGRAM ZAMANLAYICI) ve SLEEP (UYKU) ZAMANLAYICI fonksiyonlarını 
birleştiremezsiniz.

WEEKLY (HAFTALIK) zamanlayıcıyı iptal etmek için

Programı kontrol edin
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TEMİZLİK VE BAKIM
 DİKKAT

● İç üniteyi temizlemeden önce, kapattığınızdan ve elektrik si-
gortasının bağlantısını kestiğinizden emin olun.

● Giriş Izgarasının sıkıca takılı olduğundan emin olun.
● Hava fi ltrelerini çıkarırken ya da değiştirirken, kişisel yaralan-

maya neden olabileceğinden ısı değiştiriciye dokunmamaya 
dikkat edin.

● Klimayı giriş ızgarası açık halde çalıştırmayın.

Giriş Izgarasını açın

1. Giriş ızgarasının her iki tarafındaki tırnak 
ileri doğru çekilir. 

 

Tırnak Tırnak

 Yalnızca Açılır Paneli açmayın.
 DOĞRU YANLIŞ

Giriş ızgarası tırnağı Giriş ızgarası tırnağı

Açılır Panel

2. Giriş ızgarasını ızgara dayanağıyla sabitleyin.
 

Izgara dayanağı

Tıklama

Hava Filtrelerinin Temizlenmesi

1. Hava fi ltrelerini çıkarın.
 Hava fi ltresinin kulpunu yukarı kaldırın, alttaki 2 tırnağı 

sökün ve çekerek alın.
 Hava fi ltresi kulpları

Hava fi ltresi tırnakları (2 yer)

2. Tozları elektrik süpürgesiyle veya yıkaya-
rak temizleyin.

● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir 
veya fi ltre doğal deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filt-
reyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice 
kuruduğundan emin olun.

● Hava fi ltresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı aza-
lır ve çalışma verimi düşerek gürültü artar.

● Normal kullanım sırasında, Hava Filtreleri 2 haftada bir temiz-
lenmelidir.

3. Hava fi ltrelerini değiştirin.
 Hava filtresinin kenarlarını panel ile hizalayın ve sonuna 

kadar iterek alttaki 2 sekmenin paneldeki deliklerine geri gir-
diğinden emin olun.

 

Hava fi ltresi tırnakları (2 yer)

Giriş Izgarasını kapatın

1. Izgara dayanağını serbest bırakın.

 
Izgara 
dayanağı

Tıklama

2. Giriş ızgarasını kapatın.
 Tıklama sesi çıkarana kadar A ve C noktalarını sıkıca bastı-

rın, ardından da B noktasına sıkıca bastırın.

 
A B C

Tıklama
Tıklama

C noktası için lütfen iç 
kısma hafi fçe basın.

 Giriş ızgarası tamamen kapatılmazsa, klima çalışmayacak 
ve lamba aşağıda gösterildiği gibi yanıp sönecektir.

 Gösterge Lambası
ÇALIŞMA ECONOMY 

(EKONOMİ)
TIMER 

(ZAMANLAYICI)

: Yanıp sönme 

● Önce Çalışma Lambası 5 kez, ardından Zamanlayıcı Lam-
bası 8 kez yanıp sönecek ve bu tekrarlanacaktır.

● Ekonomi Lambası yanıp sönmeye devam edecektir.
● Giriş ızgarasını sıkıca kapatın.

Izgara sıkıca kapatıldığında, lambaların yanıp sönmesi 
durur ve iç ünite çalışmayı başlatır.

● Giriş ızgarası kapatılırken açılır panel açılabilir. Bu du-
rumda, önce güç kaynağını, ardından bunu kapatın; açılır 
panel, normal kapalı duruma dönecektir.

● Uzun süre kullanıldığında, iç ünitenin içinde toz birikerek 
performansı düşebilir. Üniteyi normal temizlik ve bakımı-
nızın yanı sıra düzenli olarak kontrol etmenizi de öneririz. 
Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.

● İç ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den yüksek sıcak-
lıkta su, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner 
gibi uçucu maddeler kullanmayın.

● İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz 
bırakmayın.

● İç üniteyi 1 ay veya daha uzun süre için kapatırken, dahili 
parçaların iyice kuruması için fan modunu yarım gün çalış-
tırın.
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TEMİZLİK VE BAKIM
Hava Temizle Filtresini Monte Edin ya da Değiştirin

1. Giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini 
çıkartın.

 Lütfen sayfa 18'e başvurun.

2. Ön panelin çerçevelerine takılı kirli hava 
temizleme filtrelerini çıkarın. (Değiştirir-
ken)

 Hava temizleme fi ltresi çerçevesi

Hava temizleme fi ltreleri

3. Yeni (ya da bakım yapılmış) hava temizle-
me fi ltrelerini ön panelin çerçevesine takın.

 Hava temizleme fi ltresi çerçevesi

Hava Temizleme Filtresi
Tırnaklar (7 yerde)

Tırnaklar (7 yerde)

 Yeni hava temizleme filtresi, sağ ya da sol çerçeveler-
den birine takılabilir.

 Filtreleri aşağıdaki parçalarla değiştirin (ayrıca satılır).

● ELMA KATEŞİN FİLTRE: UTR-FA16
● İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE: UTR-FA16-2

4. Hava fi ltrelerini takın ve giriş ızgarasını 
kapatın.

 Lütfen sayfa 18'e başvurun.

Hava Temizleme Filtreleri Hakkında

● Hava Temizleme Filtreleri kullanıldığında, fan hızını “High” 
olarak ayarladığınızda etki artacaktır.

[ELMA KATEŞİN FİLTRE]
(1 levha)

● Hava Temizleme Filtreleri tek kullanımlık fi ltrelerdir. (Yıkanıp 
tekrar kullanılamazlar.)

● Hava Temizleme Filtrelerinin saklanması için, fi ltreleri amba-
lajı açtıktan sonra hemen kullanın.

 (Filtreler ambalajı açık şekilde bekletildiğinde, hava temizleyi-
ci etkileri azalır)

●Genel olarak, fi ltreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

Kirlenmiş hava temizleme fi ltresini değiştirmek için lütfen özel 
hava temizleme fi ltrelerini (UTR-FA16) (ayrıca satılır) satın alın.

[İYON KOKU GİDERİCİ FİLTRE]
(1 levha)

● Koku giderici etkisinin korunabilmesi için fi ltrenin yaklaşık 3 
yılda bir değiştirilmesi gerekir.

● Filtre çerçevesi ayrıca satılan bir ürün değildir.

Filtreyi değiştirirken lütfen özel koku giderici filtreyi (UTR-
FA16-2) (ayrıca satılır) satın alın.

Koku Giderici Filtrelerin Bakımı
Koku giderici etkinin korunması için, lütfen fi ltreyi 3 ayda bir 
aşağıdaki şekilde temizleyin.
 (1) Koku giderici fi ltreyi çıkarın.
 (2) Suyla temizleyin ve açık havada kurutun.

1) Filtrenin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su 
tutun. Seyreltilmiş nötr deterjan ile yıkayın.
Kesinlikle çırparak veya çitileyerek yıkamayın, bu, koku 
giderici etkiye zarar verecektir.

2) Su akıtarak durulayın.
3) Gölgede kurutun. 

 (3) Koku giderici fi ltreyi tekrar takın.

Filtre Göstergesi Sıfırlama (Özel ayar)
Montaj sırasında doğru takılırsa kullanılabilir.
Bu fonksiyonu kullanırken yetkili bir servis elemanına danışın.
● Hava fi ltrelerini temizleme zamanı geldiğinde EONOMY 

(EKONOMİ) lambası yanıp sönecektir.
 Gösterge Lambası

ÇALIŞMA ECONOMY 
(EKONOMİ)

TIMER 
(ZAMANLAYICI)

: Yanıp sönme 

● Hava fi ltrelerini, sayfa 18'e başvurarak temizleyin.
● Temizledikten sonra, iç ünitede 2 saniye veya daha kısa süre 

boyunca MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 
 basın. (Bkz. sayfa 3)
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Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını derhal durdurun, elektrik sigortasını kapatın 
ve yetkili servis personeline danışın.
Tek başına cihazın güç düğmesini kapatmanız, cihazın güç kaynağı bağlantısını tümüyle kesmeyecektir. 
Gücün tamamen kesildiğinden emin olmak için, daima elektrik sigortasını kapadığınızdan emin olun.

SORUN GİDERME
UYARI

Servis hizmeti istemeden önce, aşağıdaki kontrolleri yapın.

Durum Sorun Bkz: Sayfa

NORMAL
FONKSİYON

Hemen çalışmıyor: ● İç ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması 
için kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır.

● Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3 
dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.

—

Gürültü duyuluyor: ● Çalışma sırasında veya ünite durdurulduktan hemen sonra, klima-
nın borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle 
çalışmaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin olabilir 
(akan soğutucunun sesi).

● Çalışma sırasında, hafi f bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık de-
ğişiklikleri yüzünden ön paneldeki hafi f genleşme ve büzüşmeden 
kaynaklanır.

—

● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses, 
Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir. 21

Koku: ● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, iç üniteye giren oda koku-
ları (mobilya, tütün, vs.) yüzündendir. —

Nem veya buhar yayı-
lıyor:

● Soğutma veya Kurutma çalışması sırasında, iç üniteden hafi f bir 
nem çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının iç üniteden çıkan soğuk 
hava ile aniden soğuması ve yoğuşarak çiyleşmesi yüzündendir.

—

● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden 
buhar çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir. 21

Hava akışı zayıf veya 
duruyor:

● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için fan 
hızı geçici olarak çok düşüktür.

● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı sıcaklık ayarının üzerine 
çıkarsa, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük fan hızıyla çalışır. 
Odayı daha da ısıtmak isterseniz, sıcaklığı daha yüksek bir değe-
re ayarlayın.

—

● Isıtma çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme işlemi devam 
ederken iç ünite geçici olarak duracaktır (Maks. 15 dakika). Oto-
matik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION Gösterge Işığı 
yanıp sönecektir.

22

● Kurutma modu sırasında, iç ünite, oda nemliliğini ayarlamak için 
düşük hızda çalışacaktır; iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. 
Ayrıca, odanın nemi ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir. 7

● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışması sırasında, fan çok düşük 
hızda çalışacaktır. 6

● AUTO (OTOMATİK) çalışması takibinde, fan çok düşük hızda çalı-
şacaktır. 7

● Çoklu tip ünite durumunda, birden fazla ünite aşağıda gösterildiği 
gibi farklı çalışma modlarında çalıştırılıyorsa, daha sonra çalıştırılan 
üniteler duracak ve OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) 
yanıp sönecektir.
Isıtma modu ve soğutma modu (veya Kurutma modu)
Isıtma modu ve fan modu

22

Dış üniteden su geli-
yor:

● Isıtma Çalışması esnasında, Otomatik Çözdürme işleminden do-
layı dış üniteden su gelebilir. 21
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SORUN GİDERME

ÇALIŞMA İPUÇLARI

Bu kontroller yapıldıktan sonra sorun devam ederse, yanık kokusu alırsanız veya OPERATION (ÇALIŞMA) Gösterge Lambası, TI-
MER (ZAMANLAYICI) Gösterge Lambası yanıp söner, ECONOMY (EKONOMİ) Gösterge Lambası hızla yanıp sönerse. Hemen ça-
lışmayı durdurun, şalteri kapatın ve yetkili servis personeline başvurun.

Çalışma ve Performans

Isıtma Performansı

● Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı 
emip bu ısıyı iç üniteye aktarır. Bunun sonucunda, dış hava 
sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli 
ısıtma performansı alamadığınızı düşünürseniz, bu klimayı 
farklı bir ısıtma cihazıyla beraber kullanmanızı öneririz.

● Isı pompalı klimalar havayı oda içerisinde dolaştırarak oda-
nızın tamamını ısıtırlar ve bu nedenle de klimayı ilk çalıştır-
manızdan odanın ısınmasına kadar biraz zaman geçmesi 
gerekebilir.

Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme

● Isıtma modunu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşulla-
rında kullanırken, dış ünitede donma meydana gelip çalış-
ma performansının düşmesiyle sonuçlanabilir.

 Bu klimada, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek 
için, Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme fonksi-
yonu bulunur. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak 
durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (Maks. 15 
dakika).

 Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, OPERATION 
Gösterge Işığı (yeşil) yanıp sönecektir.

● Isıtma çalışması durduktan sonra, dış ünitede donma mey-
dana gelirse, ünite Otomatik Çözdürme çalışmasına baş-
layacaktır. Bu sırada, dış ünitenin çalışması birkaç dakika 
sonra otomatik olarak duracaktır.

AUTO (OTOMATİK) Yeniden Başlama

Güç Kesintisi Durumunda

● Klimaya güç beslemesi güç kesintisi ile durdurulur. Tekrar 
güç geldiğinde, klima önceki modunda otomatik olarak yeni-
den başlayacaktır.

● TIMER (ZAMANLAYICI) çalışması sırasında güç kesintisi 
olması durumunda, zamanlayıcı sıfırlanacak ve iç ünite yeni 
ayarlanan zamanda çalışacak veya duracaktır. Bu tür bir za-
manlayıcı hatası durumunda, TIMER (ZAMANLAYICI) Göster-
ge ışığı yanıp sönecektir (Bkz: Sayfa 3). 3).

● Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi vb.) kullan-
manız veya yakınlarda kablosuz radyo alıcısı kullanmanız, 
klimanın işlevini yerine getirememesine neden olabilir. Bu 
durumda, sigortayı geçici olarak kapatın, tekrar açın ve 
Uzaktan Kumandayı kullanarak çalışmaya geri dönün.

Durum Kontrol edilecek öğeler Bkz: Sayfa

BİR KEZ 
DAHA 

KONTROL 
EDİN

Hiç çalışmıyor: ● Sigorta kapatılmış mı?
● Elektrik kesintisi olmuş mu?
● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?

—

● Giriş ızgarası tamamen kapalı mı? 18

● Zamanlayıcı çalışıyor mu? 11 - 17

● Çoklu tip klima kablosuz uzaktan kumandayla “ ” moduna mı 
ayarlı? 10

Kötü Soğutma (veya Isıt-
ma) performansı:

● Hava Filtresi kirli mi?
● Hava fi ltresinin giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı?
● Oda sıcaklığı ayarlarını (sıcaklık) düzgün şekilde yaptınız mı?
● Açık bir pencere veya kapı var mı?
● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir 

pencere var mı? (Perdeleri kapatın.)
● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgi-

sayarlar ya da çok fazla insan var mı?

—

● OUTDOOR UNIT LOW NOISE (DIŞ ÜNİTE DÜŞÜK GÜRÜLTÜ) ayar-
lanmış mı? 10

● Ünite SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışmaya mı ayarlı? 6

Ünite, Uzaktan Kumanda aya-
rından farklı şekilde çalışıyor:

● Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş mi?
● Uzaktan kumanda pilleri düzgün şekilde takılı mı? 5
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ÇALIŞMA İPUÇLARI

Çok türlü Klima

Bu iç ünite, modele bağlı olarak çoklu tip bir dış üniteye bağlanabilir. Çok türlü klima, birden fazla konumda birden fazla iç ünitenin 
çalışmasına olanak sunar. İç üniteler, kendi randımanlarına göre aynı anda çalıştırılabilir.

 ● Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalışma mümkündür. 
Soğutma modu ve Kurutma modu 
Soğutma modu ve Fan modu 
Kuru modu ve fan modu 

 ● Dış ünitenin çalışma modu (ısıtma modu veya soğutma 
(kuru) modu), ilk çalıştırılan iç ünitenin çalışma moduna 
göre belirlenecektir. İç ünite fan modunda çalıştırılmışsa, 
dış ünitenin çalışma modu belirlenmeyecektir. 

  Örneğin, iç ünite (A) fan modunda çalıştırılmışsa ve ardın-
dan iç ünite (B) ısıtma modunda çalıştırılırsa, iç ünite (A) 
geçici olarak fan modunda çalıştırılacaktır, ancak iç ünite 
(B) ısıtma modunda çalıştırılırsa, iç ünite (A) OPERATION 
gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacak (1 saniye yanıp 
1 saniye sönen şekilde) ve bekleme moduna geçecektir. İç 
ünite (B) ısıtma modunda çalışmaya devam edecektir.

 ● Isıtma modunu kullanırken, iç ünitenin üst kısmı ısınabilir, 
ancak bu ısınma durdurulduğunda bile iç ünitede soğutucu 
sirkülasyonu olması yüzündendir ve arıza değildir.

Not

Birden Fazla Ünitenin Aynı Anda Kullanımı

 ● Çoklu tip bir klima kullanırken, birden fazla iç ünite aynı 
anda çalıştırılabilir ancak aynı gruptan iki veya daha fazla 
iç ünite aynı anda çalıştırılırsa, ısıtma ve soğutma verim-
liliği tek iç ünite kullanılmasından daha düşük olacaktır. 
Buna bağlı olarak, aynı anda soğutma için 1'den fazla iç 
ünite kullanmak istediğinizde, kullanım geceleri ve daha 
düşük randıman gereken diğer zamanlarda yoğun olma-
lıdır. Aynı şekilde, eğer ısıtma için aynı anda birden fazla 
ünite kullanılırsa, yardımcı ısıtıcı cihazlarla beraber kulla-
nılmalarını tavsiye ederiz.

 ● Mevsim ve dış sıcaklık koşulları, oda yapıları ve içerideki 
kişi sayısı da çalışma verimliliği farklarına neden olabilir. 
Ünitelerinizin sağladığı ısıtma ve soğutma randımanı sevi-
yelerini onaylamak için farklı çalışma şekilleri denemenizi 
ve üniteleri ailenizin yaşam tarzına en uygun şekilde kul-
lanmanızı öneririz.

 ● Aynı anda çalışma esnasında bir veya daha fazla ünitenin 
ısıtma veya soğutma performansının düşük olduğunu fark 
ederseniz, birden fazla ünitenin aynı anda çalışmasını 
durdurmanızı öneririz.

 ● Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalışma mümkün de-
ğildir.

  İç üniteden mümkün olmayan bir çalışma modunda ça-
lışması istenirse, iç ünitenin OPERATION gösterge ışığı 
(yeşil) yanıp sönecek (1 saniye yanıp 1 saniye sönerek) 
ve ünite bekleme moduna geçecektir. 

Isıtma modu ve soğutma modu (veya kurutma modu)
Isıtma modu ve fan modu 

 ● Isıtma çalışması sırasında, dış ünite zaman zaman kısa 
süreler için çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Çözdür-
me çalışması esnasında, eğer kullanıcı iç üniteyi tekrar 
ısıtmaya ayarlarsa, çözdürme modu devam edecek ve ısıt-
ma çalışması çözdürme çalışmasından donra başlayacak, 
bu nedenle de sıcak hava yayılmadan önce biraz zaman 
geçmesi gerekebilecektir.
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