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

● Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
● Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili 

servis personeline danışın.
● Taşınırken klimanın bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline 

danışın.
● Doğrudan soğuk hava akışı yönünde saatlerce durarak aşırı derecede üşümeyin.
● Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya farklı nesneleri sokmayın.
● Klimanın çalışmasını elektrik sigortasını keserek başlatıp durdurmayın.
● Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını hemen durdurun, sigortayı kesin 

ve yetkili servis personeline danışın.
● Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da kolay tutuşur maddelerden uzak tuttuğunuzdan 

emin olun.
 (yetkili bir servis personeline danışın)

● Kullanım sırasında arada bir havalandırma sağlayın.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
● Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneler koymayın.
● İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
● Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
● Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
● Anahtarlara keskin nesnelerle dokunmayın.
● İç üniteyi uzun süre kullanmayacağınızda güç kaynağını kesin.
● Klimayı temizlerken ya da hava fi ltresini değiştirirken elektrik sigortasını her zaman 

kapatın.
● Isıtma sırasında bağlantı vanaları ısınır; dokunurken dikkat edin.
● Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
● Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına izin vermeyin.
● Kışın uzun süre kullanılmamasının ardından çalıştırırken, üniteyi çalıştırmadan önce 

güç anahtarını en az 12 saat açın.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Gıda, bitki veya hayvan, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygula-

malarda kullanmayın.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Sadece hava fi ltreleri takılıyken çalıştırın.
● Giriş ızgarasını veya çıkış portunu engellemeyin veya örtmeyin.
● Elektrikli ekipmanların iç veya dış ünitelerin en az 1 metre uzağında olmasını sağlayın.
● Klimayı çıplak alevin veya diğer ısıtma ekipmanlarının yakınına monte etmekten kaçının.
● İç ve dış üniteleri monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli önlemleri alın.
● Klimanın yakınında yanıcı gazlar kullanmayın.

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

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

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

TEHLİKE

DİKKAT
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER

ÇEVİRİCİ
Çalışmaya başladığında, odayı istenen sıcaklığa getirmek için 
yüksek miktarda güç kullanılır. Ardından ünite, ekonomik ve 
rahat çalışma için otomatik olarak düşük güç ayarına geçer.

EKONOMİ ÇALIŞMASI
EKONOMİ çalıştırma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı ayarlı 
sıcaklıktan, soğutma modu altında biraz yüksek, ısıtma modu 
altında da biraz düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ 
modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.

SÜPER SESSİZ ÇALIŞMA
FAN (FAN) düğmesi QUIET (SESSIZ) modunu seçmek için 
kullanıldığında, iç ünite süper sessiz çalışmayı başlatır; daha 
sessiz çalışma sağlamak için iç ünitenin hava akışı düşürülür.

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

■ Kullanışlı işlev

HAFTALIK ZAMANLAYICI
Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her günü için çalışma 
zamanlarını ayarlamak amacıyla kullanın. Gelecek haftadaki 
seçili bir gün için zamanlanmış çalışmayı kapatmak amacıyla 
DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarını kullanın. Tüm günler birlikte 
ayarlanabildiğinden, haftalık zamanlayıcı, tüm günler için za-
manlayıcı ayarlarını tekrarlamak amacıyla kullanılabilir.

SICAKLIK GECİKTİRME ZAMANLAYICI
Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her bir günü için ayarlı 
çalışma zamanlarındaki ayarlı sıcaklıkları değiştirmek amacıy-
la kullanın. Bu, diğer zamanlayıcı ayarlarıyla birlikte kullanıla-
bilir.

ÇIKARILABİLİR GİRİŞ IZGARASI
Kolay temizlik ve bakım için iç ünitenin giriş ızgarası çıkarılabi-
lir.

■ Uzaktan kumanda

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
Kablolu uzaktan kumanda, iç ünite çalışmasının rahat kontro-
lüne olanak tanır.

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)
Seçimlik kablosuz uzaktan kumanda kullanılabilir. Uzaktan 
kumanda kullanılırken, kablolu uzaktan kumandayla karşılaştı-
rıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.

[Kablosuz için ek fonksiyon]
    • UYKU zamanlayıcı
    • ZAMANLAYICI
    • 10 °C ISITMA çalışması

Kablosuz ve kablolu uzaktan kumandaları aynı anda kullanabi-
lirsiniz. (Ancak fonksiyonlar sınırlıdır.)

[Kablolu için kısıtlı fonksiyonlar]
    • Haftalık zamanlayıcı
    • Sıcaklık geciktirme zamanlayıcı

■ Enerji tasarrufu ve Rahat işlev ■ Temiz işlev

● Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetilmedikçe veya cihazın kul-
lanımı öğretilmedikçe fi ziksel, algısal veya akli yeterliliği düşük veya bilgisi ve deneyimi 
olmayan kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanıma uygun değildir.

 Çocukların cihaz ile oynaması engellenmelidir.
● Şimşek görür ya da gök gürültüsü duyarsanız, yıldırım düşmesi meydana gelebilir. Elekt-

rik çarpması tehlikesini önlemek için, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı kapatın ve 
fırtına sırasında üniteye ya da güç fi şine dokunmayın.

● İç ya da dış ünitenin altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını koymayın. Üniteden 
damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden 
olabilir.

● Dış ünitenin etrafını temiz ve tertipli tutun, etrafına başka nesneler koymayın. Dökülen 
yapraklarla kaplanırsa, dahili elektrikli bileşenlerle temas etmeleri ürünün hatalı çalışma-
sına yol açabilen küçük hayvanların veya böceklerin sızması olasıdır. 

● Klimayı çalıştırırken ya da temizlerken dengesiz basamaklar üstünde durmayın. Ters 
dönebilir ve yaralanmaya neden olabilir. 

DİKKAT
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1 Hava fi ltresi (giriş ızgarasında)
2 Hava akış yönü kanatları
3 Hava giriş ızgarası
4 Uzaktan kumanda (kablolu)
5 Kontrol paneli (SEÇENEK)
6 Uzaktan kumanda sinyal alıcı
7 MANUAL AUTO (MANÜEL OTO-

MATİK) düğmesi
● MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMA-

TİK) düğmesine 10 saniyeden uzun 
süre basıldığında, zorunlu soğutma 
çalışması başlayacaktır.

● Zorunlu soğutma çalışması, kurulum 
zamanında kullanılır. Yalnızca yetkili 
servis personelinin kullanımı içindir.

● Zorunlu soğutma çalışması yanlışlık-
la başlarsa, çalışmayı durdurmak için 
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) 
düğmesine basın.

● Filtre Sıfırlamadaki düğmeye basın.

8 ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil)
9 ZAMANLAYICI gösterge lambası 

(turuncu)
● Zamanlayıcı, kablosuz uzaktan ku-

mandadan ayarlandığında ZAMAN-
LAYICI gösterge lambası yanar.

0 EKONOMİ gösterge lambası (yeşil)
● EKONOMİ gösterge lambası aşağı-

daki çalışmalarda yanar:
• EKONOMİ çalışması
•  10 °C ISITMA çalışması (kablosuz 

uzaktan kumandayla kontrol edilir)

A Uzaktan kumanda (kablosuz)

PARÇA ADLARI

A

7 6

8

9

0
(SEÇENEK)

Kablosuz ya da kablolu uzaktan kumanda seçilebilir.

5

İç ünite

315

2

KABLOLU TİP

4
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PARÇA ADLARI
Uzaktan kumanda

1 START/STOP (BAŞLAT/DUR-
DUR) düğmesi

2 SET TEMP. (SIC. AYARI) (Sıcaklık) 
düğmesi

3 MODE (MOD) düğmesi
4 FAN (FAN) düğmesi
5 ECONOMY (EKONOMİ) düğ-

mesi
6 TIMER MODE (CLOCK AD-

JUST) [ZAMANLAYICI MODU 
(SAAT AYARI)] düğmesi

7 DAY (DAY OFF) [GÜN (GÜN 
KAPALI)] düğmesi

8 SET BACK (GECİKTİRME) 
düğmesi

9 SET TIME ( < > ) (ZAMAN AYA-
RI) düğmesi

0 TIMER DELETE (ZAMANLAYI-
CI SİL) düğmesi

A TIMER SET (ZAMANLAYICI 
AYARLA) düğmesi

B Dikey hava akış yönü ve Salı-
nım düğmesi

C Yatay hava akış yönü ve Salınım 
düğmesi *1

D MAINTENANCE (FILTER RESET) 
[BAKIM (FİLTRE SIFIRLA)] düğ-
mesi #1

E Çalışma Lambası
F Zamanlayıcı ve Saat gösterimi
G Çalışma Modu Gösterimi
H Fan Hızı Gösterimi
I Çalışma Kilidi Gösterimi
J Sıcaklık Gösterimi
K İşlev Gösterimi
  Çözdürme Gösterimi
  Termostat Sensörü Gösterimi
   ECONOMY (EKONOMİ) gös-

terimi
  Dikey salınım gösterimi
  Filtre Gösterimi#1

*1 Bu işlevler kullanılamaz.
(Seçeneklerle kullanım sırasında, seçeneğe 
kullanma kitabında da bakın.)

#1 Kurulum sırasında doğru ayarlanmışsa 
kullanılabilir. Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili 
servis personeline danışın. 
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HAZIRLIK ÇALIŞMASI

TIMER MODE (CLOCK ADJUST) 
[ZAMANLAYICI MODU (SAAT 
AYARI)] düğmesine 2 saniye ya 
da daha uzun süre basın. Uzak-
tan kumandada zaman gösterimi 
yanıp sönecektir.

2
SU       MO       TU       WE       TH       FR       SA

DAY (GÜN) düğmesine basıp geçerli günü seçin.
Seçilen günün etrafında  şekli belirir.

Geçerli zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMAN AYARI) (< >) düğ-
melerine basın.
Geçerli zamanı 1 dakikalık artırımlarla ayarlamak için tekrar tekrar basın. 
Geçerli zamanı 10 dakikalık artırımlarla ayarlamak için basılı tutun.

örn. Pazartesi PM11:00

Bitirmek için tekrar basın.

SU MO TU WE TH FR SA

1

3

5

12 ve 24 saatlik zaman gösterimi arasında geçiş yapmak 
için SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın.

3

4

SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

SET BACK

Geçerli günü ve saati ayarlayın

9378589100_OM.indb   69378589100_OM.indb   6 2013-6-18   16:04:542013-6-18   16:04:54



Tr-7

ÇALIŞTIRMA
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.

Sıcaklık ayarı aralığı
  AUTO (OTOMATİK) ......................... 18 - 30 °C
  SOĞUTMA/KURUTMA .................... 18 - 30 °C
  ISITMA* ........................................... 16 - 30 °C

Düşür Yükselme

Çalışma lambası
 Klima AÇIK: Parlak yanar
 Klima KAPALI: Yanmaz

START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.

Çalıştırma modunu ayarlamak için MODE (MOD) düğmesine basın.
KURUTMA seçilirse, fan hızı OTOMATİK olarak ayarlanacaktır.

Oda sıcaklığını ayarlamak için SET TEMP. (SIC. AYARI) düğmelerine basın.

Vantilatör hızını ayarlamak için FAN (FAN) düğmesine basın.

EKONOMİ çalışmasını başlatmak ya da durdurmak için ECONOMY 
(EKONOMİ) düğmesine basın.
İşlev konusunda ayrıntılar için 14. sayfaya başvurun.

Çalışmayı başlatma/durdurma

Çalışma modunu ayarlama
● Çalışma modu ayarı

● Oda sıcaklığı ayarı

● Fan hızı ayarı

EKONOMİ çalışması

AUTO 
(OTOMATİK)

COOL 
(SOĞUTMA)

DRY 
(KURUTMA)

FAN
(FAN)

ISITMA*
(HEAT)

AUTO 
(OTOMATİK)

HIGH 
(YÜKSEK)

MED 
(ORTA)

LOW 
(DÜŞÜK)

QUIET 
(SESSİZ)
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Oda sıcaklığının, iç ünitede mi yoksa uzaktan kumandada mı 
tespit edileceğini seçmek için ECONOMY (EKONOMİ) düğme-
sine 2 saniyeden uzun süre basın.

 termostat sensörü gösterimi göründüğünde, oda sıcaklığı 
uzaktan kumandada tespit edilir.

 NOTLAR
• Bu işlev kilitliyse, oda sıcaklığının tespit edildiği konum değiştirilemez ve ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine 2 saniye ya 

da daha uzun süre basıldığında  işareti yanıp söner.

İç ünite

Oda sıcaklığı sensörü seçimi

ÇALIŞTIRMA

Çocuk kilidi işlevi

Çocuk kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek ve uzaktan kumanda-
daki, START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi, SET TEMP. 
(SIC. AYARI) düğmeleri, MODE (MOD) düğmesi ve FAN (FAN) 
düğmesi dışındaki düğmelerin tümünü kilitlemek için DAY (DAY 
OFF) [GÜN (GÜN KAPALI)] düğmesi ve TIMER SET (ZAMAN-
LAYICI AYARLA) düğmesine aynı anda 2 saniye ya da daha 
uzun süre basın. Çocuk kilidi işlevini devre dışı bırakmak için 
düğmelere 2 saniye ya da daha uzun süre tekrar basın.
Çocuk kilidi işlevi etkinleştirildiğinde,  işareti belirir. Çocuk 
kilidi sırasında herhangi bir düğmeye basılırsa, CL gösterimi 
yanıp söner.

• Bu işlev fabrikada kilitlenir. Oda sıcaklığını doğru biçimde tespit etmek için, bu fonksiyonu kullanırken yetkili ser-
vis personeline danışın.

9378589100_OM.indb   89378589100_OM.indb   8 2013-6-18   16:04:542013-6-18   16:04:54



Tr-9

AÇILMA/KAPANMA zamanlayıcıyı ayarlama

ZAMANLAYICI İŞLEVLERİ

AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICI

ON (AÇILMA) zamanlayıcı ya da OFF 
(KAPANMA) zamanlayıcıyı seçmek 
için TIMER MODE(ZAMANLAYICI 
MODU) düğmesine basın.

2

• Zamanlayıcı modunu iptal etmek için TIMER DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesine basın.
• Zamanlayıcı modu, TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesiyle zamanlayıcı modu değiştirilerek 

de iptal edilebilir.

1 SU MO TU WE TH FR SA

Zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMAN AYARI) (< >) düğ-
melerine basın.
Zaman ayarlandıktan sonra, zamanlayıcı otomatik olarak baş-
layacaktır.
KAPANMA zamanlayıcı çalışana kadarki zamanlayıcı gösteri-
minde gösterilen süre zaman ilerledikçe azalır.

1 saatten 24 saate örn. 6 saat için KAPANMA 
zamanlayıcı ayarı

● İptal etmek için

KAPANMA zamanlayıcı (Bkz. sayfa 9)
Klima çalışmasını durdurmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın. Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı zaman geçtiğinde klima 
çalışması durur. Zamanlayıcı, 24 saat önceden ayarlanabilir.

AÇILMA zamanlayıcı (Bkz. sayfa 9)
Klima çalışmasını başlatmak için bu zamanlayıcı işlevini kullanın. Zamanlayıcı çalışır ve ayarlı zaman geçtiğinde klima 
çalışması başlar. Zamanlayıcı, 24 saat önceden ayarlanabilir.

HAFTALIK zamanlayıcı (Bkz. sayfa 10)
Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her günü için çalışma zamanlarını ayarlamak amacıyla kullanın.
Gelecek haftadaki seçili bir gün için zamanlanmış çalışmayı kapatmak amacıyla DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarını kulla-
nın.
Tüm günler birlikte ayarlanabildiğinden, haftalık zamanlayıcı, tüm günler için zamanlayıcı ayarlarını tekrarlamak amacıyla 
kullanılabilir.

Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı (Bkz. sayfa 12)
Bu zamanlayıcı fonksiyonunu, haftanın her bir günü için ayarlı çalışma zamanlarındaki ayarlı sıcaklıkları değiştirmek 
amacıyla kullanın.
Bu, diğer zamanlayıcı ayarlarıyla birlikte kullanılabilir.

Gösterim yok

DEVAMLI 
STOP

KAPANMA 
ZAMANLAYICI

AÇILMA 
ZAMANLAYICI

HAFTALIK 
ZAMANLAYICI
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HAFTALIK ZAMANLAYICI

Haftalık zamanlayıcıyı seçmek için TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) 
düğmesine basın.

2

TIMER SET (ZAMANLAYICI 
AYARLA) düğmesine 2 saniye ya 
da daha uzun süre basın.

1

3 ● Haftanın günü ayarı

Haftanın gününü seçmek için DAY (GÜN) düğmesine, ardından da ayarı 
onaylamak için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine basın.

 ALL (TÜMÜ) ayarı için, her günün etrafında  şekli belirdiğinde günlerin 
tamamı birlikte ayarlanabilir.

ALL       SU       MO TU WE TH       FR       SA

4 ● Zaman ayarı

Zamanı ayarlamak için SET TIME (ZAMANI AYARI) (< >) düğmelerine, ardından da 
ayarı onaylamak ve sıradaki ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) zaman ayarına devam 
etmek için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine basın.
Gün başına 2 kereye kadar ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) zamanı ayarlanabilir.
Zaman ayarını tamamlamak ve haftanın günü ayarına dönmek için DAY (GÜN) 
düğmesine basın.

Çalışma zamanı ayarlandığında  
işareti belirir.

5

3 ve 4. adımları tekrarlayın.
Haftalık zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için TIMER 
SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmesine 2 saniye ya da 
daha uzun süre basın.

● Çalışma zamanını silmek için

3 ya da 4. adım sırasında TIMER DELETE 
(ZAMANLAYICI SİL) düğmesine basılırsa, 
seçilen güne yönelik çalışma zamanı sili-
necektir.
Tüm günler seçiliyse, tüm günlere yönelik 
çalışma zamanları silinecektir.

 NOTLAR
• Çalışma zamanı yalnızca 30 dakikalık artımlarla ayarlanabilir.
• KAPANMA zamanı sonraki güne taşınabilir.
• AÇILMA ve KAPANMA zamanlayıcı işlevleri haftalık zamanlayıcı kullanılarak ayarlanamaz. Hem bir AÇILMA hem de KAPANMA 

zamanı ayarlanmalıdır.

örn. Zamanlayıcı 7:00-18:00 için ayarlanır.

1 2

1 2 3

Haftalık zamanlayıcı ayarı

AÇILMA-1 KAPANMA-1 AÇILMA-2 KAPANMA-2
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SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

HAFTALIK ZAMANLAYICI

● Başlatmak için

Haftalık zamanlayıcı seçildiğinde, 
zamanlayıcı otomatik olarak başlar.

Geçerli güne yönelik çalışma zamanı 
görüntülenir.

● İptal etmek için

• Zamanlayıcı modunu iptal etmek 
için TIMER DELETE (ZAMANLAYICI 
SİL) düğmesine basın.

• Zamanlayıcı modu, TIMER MODE 
(ZAMANLAYICI MODU) düğmesiyle 
zamanlayıcı modu değiştirilerek de 
iptal edilebilir.

1
Haftalık zamanlayıcı sıra-
sında, günü ayarlamak için 
TIMER SET (ZAMANLAYICI 
AYARLA) düğmesine 2 saniye 
ya da daha uzun süre basın.

DAY OFF (GÜN KAPALI) 
ayarlamak için günü seçin.

DAY OFF (GÜN KAPALI) 
ayarlamak için DAY (DAY 
OFF) [GÜN (GÜN KAPALI)] 
düğmesine 2 saniye ya da 
daha uzun süre basın.

DAY OFF (GÜN KAPALI) aya-
rını tamamlamak için TIMER 
SET (ZAMANLAYICI AYAR-
LA) düğmesine 2 saniye ya da 
daha uzun süre basın.

2 43

● İptal etmek için
 Ayarlamaya yönelik olanlarla aynı 

prosedürleri izleyin.örn. GÜN KAPALI Pazartesi için ayarlı.

 NOTLAR
• DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı, yalnızca haftalık ayarları zaten var olan günler için kullanılabilir.
• Çalışma zamanı sonraki güne geçerse (sonraki gün ayarı sırasında), etkin DAY OFF (GÜN KAPALI) aralığı aşağıda gösterildi-

ği gibi ayarlanacaktır.

● Normal ● Sonraki gün ayarı

• DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı yalnızca 1 kez ayarlanabilir. Ayarlı gün geçtikten sonra DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarı otomatik 
olarak iptal edilir.

Haftanın bir günü altında  işareti yanıp söner.

örn. Çalışma zamanı 7:00-18:00

HAFTALIK zamanlayıcı çalışması

DAY OFF (GÜN KAPALI) ayarlama (tatil için)

Ayar günüÖnceki gün  Sonraki gün

GÜN KAPALI
ON 

(AÇIK)
ON 

(AÇIK)
ON 

(AÇIK)
ON 

(AÇIK)
OFF 

(KAPALI)
OFF 

(KAPALI)
OFF 

(KAPALI)
OFF 

(KAPALI)

HAFTALIK HAFTALIK
Ayar günüÖnceki gün Sonraki gün

GÜN KAPALI

HAFTALIK HAFTALIK

9378589100_OM.indb   119378589100_OM.indb   11 2013-6-18   16:04:552013-6-18   16:04:55



Tr-12

SICAKLIK GECİKTİRME ZAMANLAYICI

GECİKTİRME onayı gösterimini değiştirmek için SET BACK 
(GECİKTİRME) düğmesine basın.
GECİKTİRME çalışması zamanı ve ayarlı sıcaklık görüntülene-
cektir.

2
TIMER SET (ZAMANLAYICI 
AYARLA) düğmesine 2 saniye 
ya da daha uzun süre basın.

1

3 ● Gün ayarı ● Çalışma zamanı ayarı

Çalışma zamanını ayarlamak için, haftalık zamanlayıcıya yönelik olanlarla aynı prosedürleri izleyin. TIMER DELETE 
(ZAMANLAYICI SİL) düğmesi, haftalık zamanlayıcıya yönelik prosedürlerde açıklandığı gibi de kullanılır.

4

 NOTLAR
• GECİKTİRME zamanlayıcı yalnızca ayarlı sıcaklığı değiştirir; klima çalışmasını başlatmak ya da durdurmak için kullanılamaz.
• SET BACK (GECİKTİRME) zamanlayıcı, gün başına 2 kereye kadar çalışmak üzere ayarlanabilir ama yalnızca 1 sıcaklık ayarı 

kullanılabilir.
• GECİKTİRME zamanlayıcı AÇILMA, KAPANMA ve haftalık zamanlayıcı işlevleriyle kullanılabilir.
• GECİKTİRME çalışma zamanı yalnızca GECİKTİRME onayı göstergesinde görüntülenir. (GECİKTİRME onayı göstergesine 

yönelik 1. adıma başvurun.)

SET BACK

örn. Tüm günleri birlikte ayarlarken

● Sıcaklık ayarı Sıcaklığı ayarlamak için SET TEMP. (SIC. 
AYARI) düğmelerine basın. (Sıcaklık ayarı 
aralığı, çalışma moduna yönelik aralıkla 
aynıdır.)

örn. Çalışma zamanı 15:00-22:00

5

3 ve 4. adımları tekrarlayın.
Sıcaklık SET BACK (GECİK-
TİRME) zamanlayıcı ayarlarını 
tamamlamak için, TIMER SET 
(ZAMANLAYICI AYARLA) düğ-
mesine 2 saniye ya da daha uzun 
süre basın.

GECİKTİRME sıcaklığı

Normal sıcaklık

● Başlatmak için
SET BACK

SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine basın. GECİKTİRME onayı göstergesi 
5 saniye boyunca görünür, ardından zamanlayıcı otomatik olarak başlar.

örn. GECİKTİRME zamanlayıcı çalışması sırasında gösterim.
(Çalışma zamanı görüntülenmeyecektir.)

● İptal etmek için

SET BACK (GECİKTİRME) düğmesine 
basın ve ardından SET BACK (GECİKTİR-
ME) onay ekranı görüntülenirken TIMER 
DELETE (ZAMANLAYICI SİL) düğmesine 
basın. SET BACK (GECİKTİRME) düğ-
mesine tekrar basılsa bile, GECİKTİRME 
zamanlayıcı iptal edilecektir.

Hiçbir GECİKTİRME 
sıcaklık ayarı mevcut 
değilse, sıcaklık için 
“- -” ibaresi görüntüle-
necektir.

1 32 4

1 2

Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı ayarı

Sıcaklık GECİKTİRME zamanlayıcı çalışması

ON (AÇIK)

24 °C 24 °C

28 °C OFF (KAPALI)
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HAVA DOLAŞIMININ YÖNÜNÜ AYARLAMA
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir. 
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

Klimayı çalıştırmak için START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basıp 
aşağıdaki şekilde ilerleyin.
Dikey hava akışının yönünü ayarlamak için dikey hava akışı yönü ve salınım 
düğmesine basın.

Önerilen hava akışı yönü ayarı:
1, 2, 3, 4:  Soğutma/kurutma 

modu sırasında
2, 3, 4: Isıtma modu sırasında

● Dikey hava akışı yönü, seçilen çalışma tipine göre gösterildiği gibi otomatik olarak 
ayarlanır.
 Soğutma/kurutma modu sırasında : Yatay akış 1
 Isıtma modu sırasında* : Aşağı doğru akış 4

● OTOMATİK mod çalışması sırasında, çalışmanın başlamasından sonraki ilk dakika 
boyunca hava akışı yatay olacaktır 1; bu süre boyunca hava yönü ayarlanamaz.

● Yatay hava yönü ayarı.
 İşlev kullanılamaz.

● Hava yönü kanatlarını elle yukarı/
aşağı hareket ettirmeye çalışmak 
hatalı çalışmayla sonuçlanabilir; bu 
durumda çalışmayı durdurup yeniden 
başlatın. Panjurlar tekrar düzgün 
biçimde çalışmaya başlamalıdır.

● Bebek, çocuk, yaşlı ya da hasta ki-
şilerin bulunduğu bir odada kullanım 
sırasında, ayarlar yapılırken hava 
yönü ve oda sıcaklığı dikkatli belir-
lenmelidir.

Düğmeye her basıldığında, hava yönü aralığı şu şekilde değişecektir:

1  2  3  4

Uzaktan kumanda ekranı değişmez.

● Dikey hava yönü ayarı

Çalışma modunu ayarlama
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SALINIM ÇALIŞMASI
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

Dikey hava akışı yönü ve salınım düğmesine 2 saniyeden uzun süre basın. 
(Tekrar 2 saniyeden uzun süre basarak ayarı durdurun.)

● Klimanın fanı çalışmıyorken veya çok düşük hızlarda çalışı-
yorken, salınım çalışması geçici olarak durabilir.

Salınım Çalışması Hakkında

Çalışma tipi
Soğutma/Isıtma/Kurutma/Fan

Salınım aralığı
1 - 4

Salınım çalışmasını seçmek/durdurmak için

EKONOMİ ÇALIŞMASI
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.

EKONOMİ Çalışmasını kullanmak için

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basın.
EKONOMİ gösterimi yanacaktır.
EKONOMİ çalışması başlar.

EKONOMİ Çalışmasını durdurmak için

ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine tekrar basın.
EKONOMİ gösterimi sönecektir.
Normal çalışma başlar.

EKONOMİ Çalışması Hakkında

Maksimum çıkışta, EKONOMİ çalışması, soğutma ve ısıtma için normal klima çalışmasının yaklaşık %70'idir.
●  EKONOMİ çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
●  OTOMATİK modundaki izleme süresi sırasında, ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılarak EKONOMİ çalışması seçilse 

bile, klima bu çalışmaya geçmeyecektir.
●  EKONOMİ çalışma modu kullanıldığında, oda sıcaklığı, soğutma modu altında ayarlı sıcaklıktan biraz daha yüksek, ısıtma 

modu altında da biraz daha düşük olacaktır. Bundan dolayı, EKONOMİ modu, normal moddan daha fazla enerji tasarrufu yapa-
bilir.

●  Çoklu tip klimalarda, EKONOMİ çalışma modu yalnızca ayarlanan iç ünite için kullanılabilir.
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TEMİZLİK VE BAKIM

Hava Filtresini Temizleme

1. Giriş ızgarasını açmak için, kancalarını 
ünitenin merkezine içe doğru itin.

2. Filtreyi giriş ızgarasından çekip çıkarın.

● Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
● Elektrik sigortasını kapatın.
● Bir fan, ünite içinde yüksek hızda çalışır ve kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
● Giriş ızgarasını düşürmemeye dikkat edin.
● Filtre temizliği yüksek irtifa çalışmasını içerdiğinden, lütfen profesyonel teknik servis personeline danışın. 

● Uzun süreler boyunca kullanıldığında, ünitenin içinde kir birikebilir ve performansını düşürebilir. Kendinizin yaptığı temizlik ve 
bakıma ek olarak, ünitenin düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.

● Ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den daha sıcak su, sert aşındırıcı temizleyiciler veya benzin ya da tiner gibi uçucu maddeler 
kullanmayın.

● Ünite gövdesini, sıvı böcek ilaçlarına ya da saç spreylerine maruz bırakmayın.
● Ünite bir ay ya da daha uzun bir süre boyunca çalıştırılmayacaksa, önceden üniteyi yarım gün fan modunda çalıştırarak ünitenin 

iç parçalarının iyice kurumasını sağladığınızdan emin olun.

3. Hava fi ltresini temizleyin.
 Hava fi ltrelerindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin. 

Yıkadıktan sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava 
fi ltrelerinin iyice kurumasını sağlayın.

4. Hava fi ltrelerini giriş ızgarasına geri takın.
1 Hava fi ltresini tutucusuna yerleştirin.
2 Tutucusuna yerleştirildiğinde, hava fi ltresinin fi ltre durduru-

cuyla temas ettiğinden emin olun.

5. Giriş ızgarasını kapatıp, kancalarını dışa 
doğru itin.

● Hava fi ltresinin tozu elektrik süpürgesiyle ya da hafi f de-
terjan ve ılık sudan oluşan bir solüsyonda fi ltre yıkanarak 
temizlenebilir. Filtreyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce 
gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin olun.

● Hava fi ltresinde toz birikmesine izin verilirse, hava akımı 
zayıfl ayarak, çalışma verimliliğini düşürecek ve gürültüyü 
artıracaktır.

DİKKAT

● Kurulum sırasında doğru ayarlandıysa kullanılabilir. Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili servis personeline danışın.
• Hava fi ltrelerini temizleme zamanı geldiğinde ışığı yanar.

Gücü açtıktan sonra.
Uzaktan kumandadaki MAINTENANCE (BAKIM) 
düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.
Filtre gösterimi kaybolacaktır.

Filtre göstergesi sıfırlama (Özel bir ayar)
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SORUN GİDERME
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.

Arıza (yanık kokusu, vb.) durumunda, cihaz çalışmasını hemen 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.

Servis hizmeti istemeden önce aşağıdaki kontrolleri yapın:

UYARI

Belirti Sorun Bkz. 
Sayfa

NORMAL 
İŞLEV

Hemen çalışmıyor:  ● 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, bu süre boyunca ünitenin çalışmasını engel-
leyecektir.

—

Gürültü duyuluyor:  ● Çalışma sırasında ve üniteyi durdurduktan hemen sonra, klimanın 
borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle çalış-
maya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin olabilir (akan 
soğutucu sesi).

 ● Çalışma sırasında hafi f bir cızırtı duyulabilir. Bu, sıcaklık değişimle-
rinden dolayı ön kapağın anlık genleşmesi ve büzüşmesinin sonucu-
dur.

—

* ● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses, 
otomatik çözdürme çalışmasından dolayıdır. 17

Koku:  ● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda kokula-
rından (mobilya, tütün, vs.) dolayıdır. —

Nem veya buhar yayıyor:  ● Soğutma veya kurutma çalışması sırasında, iç üniteden hafi f bir bu-
har çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk havayla 
aniden soğuması ve yoğuşarak çiyleşmesi yüzündendir.

—

* ● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden 
buhar çıkabilir. Bu, otomatik çözdürme çalışmasından dolayıdır. 17

Hava akışı zayıf veya duru-
yor:

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

* ● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine 
çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünite çok düşük fan hızıyla çalışa-
caktır. Odayı daha da ısıtmak isterseniz, termostatı daha yüksek bir 
sıcaklığa ayarlayın.

—

* ● Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdürme modu çalıştıkça, 
ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (4 ilâ 15 dakika arası). 
Otomatik çözdürme çalışması sırasında, uzaktan kumanda ekranın-
da  görüntülenecektir.

17

 ● Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken, fan 
çok düşük hızda çalışabilir. —

 ● SESSİZ çalışması sırasında, fan çok düşük hızda çalışacaktır. —

 ● OTOMATİK çalışma izlemede, fan çok düşük hızda çalışacaktır. —

Dış üniteden su geliyor: * ● Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdürme çalışmasından dolayı 
dış üniteden su gelebilir. 17

FİLTRE gösterimi yanıp 
söner:

 ● Filtreyi temizleyin. Ardından FİLTRE gösterimini kapatın. 15

 termostat sensörü gös-
terimi uzaktan kumandada 
yanıp sönüyor:

 ● Oda sıcaklığı sensörü hatalı çalışıyor olabilir. Lütfen yetkili servis 
personeline danışın. —
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SORUN GİDERME

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.

● Isıtma çalışması durduktan sonra, dış ünitede donma meyda-
na gelirse ünite otomatik çözdürme çalışmasını başlatacaktır. 
Bu anda, dış ünite, birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik 
olarak durur.

Düşük Ortam Soğutma
Dış sıcaklık düşerse, dış ünitenin fanları düşük hıza geçebilir 
veya fanlardan biri kesintili olarak durabilir.

Sıcak Başlatma*
İç ünite, ısıtma çalışması başladığında soğuk çekişleri önler.
İç ünite fanı, ısı eşanjörü ayarlı sıcaklığa ulaşana kadar çalış-
mayacak ya da çok düşük bir hızda çalışacaktır. 

Çift Uzaktan Kumanda (opsiyonel)
Maksimum iki uzaktan kumandaya kadar uzaktan kumanda 
eklenebilir. Her iki uzaktan kumanda da klimayı kontrol edebilir. 
Ancak, zamanlayıcı işlevleri ikincil ünitede kullanılamaz.

Grup Kontrolü
Bir uzaktan kumanda 16 adete kadar klimayı kontrol edebilir.
Klimaların tümü aynı ayarlarla çalıştırılacaktır.

Isıtma Performansı*
● Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip 

bu ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı 
düştükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli ısıtma perfor-
mansı 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.

 İç ve Dış Sıcaklıklar Yüksek Olduğun-
da*

Isıtma modunun kullanımı sırasında hem iç hem de dış sıcaklık 
yüksek olduğunda, dış ünitenin fanı ara sıra durabilir.

Fan hızı: AUTO (OTOMATİK)
 Isıtma* : İç üniteden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, 

fan çok düşük bir hızla çalışacaktır.
 Soğutma : Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştıkça, fan hızı 

yavaşlayacaktır. 
 Fan : Fan düşük hızla çalışır.

 Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik 
Çözdürme*

● Isıtma modu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşullarında 
kullanılırken, dış ünitede donma meydana gelip çalışma per-
formansının düşmesiyle sonuçlanabilir.

 Bu ünitede, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek 
için, mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme işlevi bu-
lunur. Çözdürme döngüsü sırasında, iç fan kapanacak ve 
uzaktan kumandada  görüntülenecektir. Klimanın tekrar 
başlaması 4 ilâ 15 dakika arasında sürecektir.

Belirti Kontrol edilecek öğeler Bkz. 
Sayfa

BİR KEZ DAHA 
KONTROL 

EDİN

Hiç çalışmıyor:  ● Sigorta kapalı mı?
 ● Elektrik kesintisi oldu mu?
 ● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?

—

 ● Zamanlayıcı çalışıyor mu? 9 ilâ 11

Zayıf soğutma (veya ısıtma*) 
performansı:

● Hava fi ltresi kirli mi?
● Klimanın giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı?
● Oda sıcaklığı ayarını (termostat) 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 

bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?

—

● Ünite SESSİZ çalışmaya mı ayarlı? —

Bu kontrollerden sonra sorun devam ederse ya da yanık kokusu fark ederseniz, çalışmayı hemen durdurun, güç kaynağı bağlantısı-
nı kesin ve yetkili servis personeline danışın.
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● OTOMATİK (otomatik değiştirme) seçildiğinde, klima, mevcut oda sıcaklığınıza uygun olan çalışma modunu (soğutma 
ya da ısıtma) seçer.

● Önce OTOMATİK (otomatik değiştirme) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak, bu süre 
boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu seçecektir.

 Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek → Soğutma 
modu ya da Kurutma modu

 Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklığa yakın → Dış sıcaklıkla 
belirlenir

 Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan düşük → Isıtma 
modu 

● Klima oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediyse, izleme 
çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, 
klima, sıcaklığı termostatta belirlenen değere ayarlamak için tekrar uygun çalışmayı (ısıtma, soğutma) seçecektir.

● Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (ISITMA, SOĞUTMA, KURUT-
MA, FAN) seçin.

● Önce OTOMATİK (otomatik değiştirme) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak, bu 
süre boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu 
seçecektir.

 Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek → Soğutma modu 
ya da Kurutma modu

 Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı olana yakın ya da ondan düşük → İzleme 
çalışması

● İç ünite, oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediğinde, izleme 
çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, 
iç ünite, sıcaklığı termostatta belirlenen değere ayarlamak için tekrar uygun çalışmayı (soğutma) seçecektir.

● Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz mod değilse, çalışma modlarından birini (SOĞUTMA, KURUTMA, FAN) 
seçin.

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

Mod çalışması

Isıtma modu sırasında:
Termostat ayarını oda sıcaklığından yük-
sek bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat 
gerçek oda sıcaklığından daha düşük bir 
sıcaklığa ayarlanırsa, ısıtma modu çalış-
mayacaktır.
Soğutma/kurutma modu sırasında:
Termostat ayarını oda sıcaklığından düşük 
bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat 
gerçek oda sıcaklığından daha yüksek bir 
sıcaklığa ayarlanırsa, soğutma ve kuru 
modları çalışmayacaktır (soğutma modunda 
sadece fan çalışacaktır).
Fan modu sırasında:
Odanızı ısıtmak ve serinletmek için üniteyi 
kullanamazsınız.

ISITMA*: ● Odanızı ısıtmak için kullanın.
 ● Isıtma modu seçildiğinde, klima 3 ilâ 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.

 ● Oda sıcaklığı çok düşük olduğunda, dış ünitede donma olabilir ve bu da 
performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, ünite zaman 
zaman otomatik olarak çözdürme döngüsüne girecektir. Otomatik çözdürme 
çalışması sırasında, ısıtma çalışması kesintiye uğrayacaktır.

 ● Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.
SOĞUTMA: ● Odanızı soğutmak için kullanın.
KURUTMA: ● Odanızın nemini azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.
 ● Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
 ● Kurutma modu sırasında, 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.

Soğutma ya da Kurutma

Isıtma

Dış sıcaklıkla 
belirlenir 

Sıcaklık 
ayarında 
tanımlanmış 
sıcaklık 

OTOMATİK [ISITMA ve SOĞUTMA (Ters Çevrim) modeli]: 

OTOMATİK (SOĞUTMA modelinde):

Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.

Sıcaklık 
ayarında 
tanımlanmış 
sıcaklık

Soğutma modu ya 
da Kurutma modu

İzleme çalışması 
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ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

 ● Klimaya bağlı güç kaynağında güç kesintisi olması durumunda, 
güç geri geldiğinde, klima, önceki seçili modda otomatik olarak 
yeniden başlayacaktır.

 ● Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi, vb.) veya 
yakınlarda kablosuz radyo iletici kullanmanız, klimanın hatalı 
çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, güç beslemesini 
geçici olarak kesin, tekrar bağlayın ve ardından çalışmayı 
sürdürmek için uzaktan kumandayı kullanın.

OTOMATİK Yeniden Başlama

Güç Kesintisi Durumunda

* ● Isıtma modu kullanılırken iç ünitenin üst kısmı ısınabilir, ancak 
bu ısınma, durdurulduğunda bile iç ünitede soğutucu dolaşımı 
olmasından dolayıdır; bu bir arıza değildir.

* ● Isıtma modunun kullanımı sırasında, dış ünite zaman zaman 
kısa süreler için çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Çöz-
dürme çalışması sırasında, kullanıcı iç üniteyi tekrar ısıtmaya 
ayarlarsa, çözdürme modu devam edecek ve ısıtma çalışması 
çözdürme çalışmasının tamamlanmasından sonra başlayacak, 
bu nedenle de sıcak hava yayılmadan önce biraz zaman geç-
mesi gerekebilecektir.

Notlar

OTOMATİK TEŞHİS
Sıcaklık Ekranında “Er” ibaresi görüntülendiğinde, klima sisteminin incelenmesi gereklidir. Lütfen yetkili servis personeline danışın.

Ünite numarası (genellikle “00”)
Hata kodu

örn. Otomatik teşhis kontrolü
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