
 

 

 
 
 
 
 

Klimanızı kullanmaya başlamadan önce,  
lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. 

 

 
SALON TİPİ KLİMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu Kılavuzu Okuyun 
 

İçinde klimanızın düzgün biçimde montajı ve test 
edilmesi ile ilgili birçok faydalı ipucu bulacaksınız. 
Sadece yapacağınız küçük koruyucu bakımlar ile 
klimanızın kullanım ömrü boyunca oldukça 
önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu  
yapabilirsiniz. Sorun giderme ipuçları 
çizelgesinde, genel sorunlarla ilgili olarak 
birçok yanıt bulacaksınız. Önce Sorun 
Giderme İpuçları çizelgesine bakarsanız, 
servis çağırmanıza gerek kalmayabilir. 
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!  DİKKAT 
 

Bu ünitenin onarımı veya bakımı için yetkili bir servis teknisyenine başvurun. 
Bu ünitenin montajı için yetkili bir montaj servisine başvurun. 
Klima küçük çocuklar veya engelli kişilerce gözetimsiz kullanılmak üzere üretilmemiştir. 
Küçük çocuklar klimayla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdırlar. Eğer enerji 
kablosu hasar görürse, değiştirme işlemi sadece yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. 
Montaj işlemleri yetkili kişiler tarafından Ulusal Elektrik Kablosu Çekme Standartlarına 
uygun biçimde yapılmalıdır.   
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     TOPLUMSAL SORUMLULUK 
 
 
 

ELDEN ÇIKARMA: Bu cihazı ayrıştırma yapılmayan belediye çöplüğüne atmayın. Bu 
tür atıkların özel olarak işlenmesi için ayrıca toplanması gereklidir. 

 
 

Bu cihazı evde biriken çöplerle birlikte atmayın. 
Elden çıkarmak için, birkaç olasılık bulunmaktadır: 
 
 Belediyeler kullanıcıların bedelsiz olarak elektronik atıklarını atabilecekleri toplama 

sistemleri kurarlar. 
 
 Atık toplama firmaları kullanıcıdan bedelsiz olarak geri alırlar. 
 
Tehlikeli maddelerin yer altı sularına sızıntı yapıp, gıda zincirine girme olasılığı 
bulunduğundan, atıkların ormanlara ve arazilere atılması durumunda insan sağlığı için 
tehlikeli olabilir.  
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Kullanıcının ve diğer kişilerin yaralanmasını ve mallarına zarar gelmesini önlemek üzere aşağıdaki 
talimatlara uyulmalıdır.  Bu talimatları dikkate almaksızın doğru biçimde çalıştırmama durumunda 
zarar veya hasar oluşabilir. Açıklamaların ciddiyeti aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılmıştır. 

 
! UYARI Bu işaret, ölüm veya ciddi yaralanma ihtimaline karşı uyarır. 

 
! DİKKAT Bu işaret, yaralanma veya mal hasarı ihtimaline karşı uyarır. 

 
 

Bu kılavuzda kullanılan sembollerin anlamı aşağıda gösterilmiştir. 
 
 

Bunu asla yapmayın. 
 
 

! Hep böyle yapın. 
 

 
 !   

   

!   Enerjiyi düzgün biçimde 
bağlayın 

 
Aksi takdirde, aşırı ısı oluşması 
nedeniyle elektrik çarpmasına veya 
yangına neden olabilir. 

Güç kablosu uzunluğuyla 
oynamayın, elektrik prizinden 
başka cihazlar işlemeyin 
Aşırı ısı oluşması nedeniyle elektrik 
çarpmasına veya yangına neden 
olabilir. 

 

Üniteyi elektriğini keserek 
açıp kapatmayın 

 

 

Aşırı ısı oluşması nedeniyle elektrik 
çarpmasına veya yangına neden 
olabilir. 
 
 

Islak ellerle veya rutubetli 
ortamlarda çalıştırmayın 

 

Elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 
 

 

 

 

Elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir. 
 

 
Hava akışını doğrudan 
odada bulunanların 
üzerine yöneltmeyin 

 
Sağlıkları bozulabilir. 

 

!  Daima etkin bir topraklama 
olduğundan emin olun 

 

Elektrik parçalarına su 
girmesine izin vermeyin 

 

!    Daima bir devre kesici 
kullanın ve uygun bir güç 
devresinden besleyin 

 

Topraklama yapılmaması elektrik 
şokuna sebep olabilir 

 
!  Garip sesler, koku veya 

duman çıkarsa, enerjiyi 
derhal kesin 

 

Yangına ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

 

!  Uygun anma akımlı kesici 
veya sigorta kullanın 

 
Yangın veya elektrik çarpması 
riski vardır. 

 

Cihazın bozulmasına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 
 
Klimadan akan suyu 
içmeyin. 

 

 
İçerisinde artık malzemeler 
vardır ve sizi haysa edebilir. 
 
Güç kablosunu ısıtıcı cihazların 
yakınlarında kullanmayın 

 

 
Yangına ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 

 

Yangına ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir. 
 

Çalışırken ünitenin 
içini açmayın 

 
Elektrik çarpmasına neden olabilir. 
 
 

Güç kablosunu, gazyağı, benzin, tiner, 
vb. gibi tutuşabilen gazlar ile yanıcı 
gazların yakınlarında kullanmayın 

Patlamalara veya yangına neden 
olabilir. 

 
!  Başka bir cihazdan gaz sızıntısı varsa,  
    klimayı çalıştırmadan önce odayı  
  havalandırın 

 

Patlamalara, yangına ve yanıklara neden olabilir. 

 
Ünitenin içini açmayın veya ünitede  
bir değişiklik yapmayın 

 
 

Arızalara ve elektrik çarpmasına neden olabilir. 
 
 

Hasarlı veya uygun olmayan 
bir güç kablosu kullanmayın

UYARI 
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!

 
 
 
 
 

Hava filtresinin sökülmesi 
gerektiğinde, ünitenin metal 
parçalarına dokunmayın 

 

Yaralanmalara neden olabilir. 
 
 
 

Ünitenin temizlenmesi 
gerektiğinde, klimayı kapatın 
ve devre kesiciyi açın.  

 
Enerji açıkken üniteyi 
temizlemeyin, yangına ve 
elektrik çarpmasına veya 
yaralanmalara neden olabilir.  

 
Fırtına veya kasırgalarda klimanın çalış-
masını durdurun ve pencereleri kapatın 

Pencere açıkken çalıştırılması 
durumunda, içeriye su girebilir 
ve ev eşyalarını ıslanabilir. 

 

 

Cila veya tiner gibi güçlü 
deterjanlar kullanmayın. Temizlik 
için yumuşak bir bez kullanın 

 
Ürünün renginin değişmesi 
veya yüzeyinde çizikler 
oluşması nedeniyle ürünün 
görünüşü bozulabilir. 

Güç kablosu üzerine ağır nesneler 
koymayın ve güç kablosunun ezilmemesi 
için dikkat edin 

 
Klimanızı banyo veya çamaşır odaları 
gibi ıslak odalarda çalıştırmayın. 

DİKKAT 
 

Klimayı su ile temizlemeyin 
 
 
 
Üniteye su girebilir ve yalıtımı 
bozabilir.   Elektrik çarpabilir. 
 

 

Evcil hayvanları ve ev deki 
bitkileri doğrudan hava 
akışına maruz bırakmayın 

 
Hayvanlar ve bitkiler zarar 
görebilir. 
 
 
 
 

Hava girişi veya hava 
çıkışının içine engelleyici 
nesneler koymayın 

 
Cihazın arızalanmasına veya 
kazalara neden olabilir. 

 
Uzun süre kullanımdan sonra, dış ünitenin 
montaj ayaklarının hasar görmediğinden 
emin olun 

 
Eğer montaj ayakları hasarlı ise 
ünite düşebilir ve zarar görebilir. 
 

 
 

Ürünü ambalajından çıkarırken  
ve montajını yaparken dikkatli olun. 
Keskin kenarlar yaralanmalara 
neden olabilir. 

 
Çocuklar cihazla oynamamaları için 
gözetim altında tutulmalıdırlar. 

 
 
!    Bir soba, vb. ile birlikte 

kullanıldığı zaman odayı 
havalandırın 

 
Oksijen yetersizliği 
olabilir. 

 

 
Kullanım amacı dışında 
kullanmayın 

 
 
Bu klimayı hassas aygıtların, 
hayvanların, bitkilerin ve 
sanat eserlerinin 
korunmasında kullanmayın. 
Kalitelerinin bozulmasına, vb. 
neden olabilir. 

 

Üniteyi uzunca bir süre 
kullanmayacaksanız ana 
besleme anahtarını kapatın 

 
Ürünün arızalanmasına 
veya yangına neden 
olabilir. 

 

Daima filtreleri yerine takılı 
kullanın. Her iki haftada bir 
filtreyi temizleyin 

 
Filtreler olmadan 
çalıştırılması durumunda 
arızalar olabilir. 

 
 

Eğer ünitenin içine su 
girerse, üniteyi derhal 
kapatın ve yetkin bir 
servis teknisyenine 
başvurun 

 

Yangın veya elektrik 
çarpması tehlikesi vardır. 

 
 Bu cihaz, sadece gözetim altında 

bulunmaları veya cihazın güvenli bir 
şekilde kullanımı ile ilgili açıklamalar 
verilmesi ve ilişkili tehlikeleri kavramış 
olmaları halinde 8 yaşından büyük 
çocuklar ile fiziksel, algısal veya 
zihinsel olarak yetersiz kişiler veya 
deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocukların 
cihazla oyun oynamamaları gereklidir. 
Temizlik ve kullanıcı bakımları, 
gözetim altınla olmamaları 
durumunda çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu 
bir insanın gözetimi altında 
olmadıkları veya ilgili talimatları 
almadıkları sürece, (çocuklar da 
dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal 
veya zihinsel özürleri bulunan kişiler 
tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. 

Eğer destek kablosu zarar 
görmüşse, tehlikeden 
kaçınmak için, üretici veya 
üreticinin servis acenteleri 
veya benzer nitelikli 
personel tarafından 
değiştirilmelidir. 
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Çalştrmadan önce 
1. Montaj için bir montaj uzmanna başvurun. 
2. Ünitenin etkin biçimde topraklandğndan emin olun. 
3. Hasarl veya standart olmayan güç kablolar kullanmayn. 
4. Ayn prizi başka elektrikli cihazlarla birlikte kullanmayn. 
5. Uzatma kablosu kullanmayn. 
6. Enerji beslemesini kapatarak üniteyi çalştrp/durdurmayn. 

 
Kullanm 

 
1. Uzunca bir süre doğrudan hava akşna maruz kalnmas sağlğnz için tehlikeli olabilir. 

Oda içerisindeki insanlar, hayvanlar veya bitkileri uzunca bir süre doğrudan hava akşna maruz brakmayn. 
2. Oksijen yetersizliği olaslğ nedeniyle, sobalar veya başka stma cihazlar ile birlikte 

kullanldğ zaman oday havalandrn. 
3. Bu klimay hassas aygtlarn, hayvanlarn, bitkilerin ve sanat eserlerinin korunmasnda 

kullanmayn. Bu amaçla kullanm durumunda bu malzemeler zarar görebilir. 
 

Temizlik ve bakm 
1. Filtreyi çkartrken ünitenin metal parçalarna dokunmayn. Keskin kenarl metaller yaralanmalara 

neden olabilir. 
2. Klimann içini temizlemek için su kullanmayn. Su yaltma zarar verebilir, bu da elektrik 

çarpmalarna neden olur. 
3. Üniteyi temizlerken, enerjinin ve sigortann kapal olduğundan emin olun. 

 
 

Servis 
 

Onarm ve bakm işlemleri için yetkili servisinize başvurun.  
 
 
 

Çalşma scaklğ 
 
 
 
 
 

   

  Mod 
Scaklk 

 

Soğutma işlemi 
 

Istma işlemi 
 

Nem alma 

Oda scaklğ 
 
 

Dş ortam scaklğ  

Düşük sda soğutma sistemli modeller 
için 

 
DİKKAT: 
1. Eğer klima yukarda belirtilen şartlar dşnda kullanlrsa, belli başl güvenlik koruma özellikleri 

devreye geçebilir ve ünitenin normalin dşnda çalşmasna neden olabilir. 
2. Ortam bağl nemi %80 ve az olmaldr. Eğer klima bu orandan fazla bir ortamda çalşrsa, 

klimann yüzeyi yoğunlaşmay etkileyebilir. Dikey hava akş panjurunu maksimum açya ayarlayn 
(zemine dik) ve YÜKSEK fan moduna ayarlayn. 

3. Optimum performans bu çalşma scaklğ aralğnda sağlanacaktr. 

0°C ~ 50°C
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Ürünün Genel Görünümü 
 
 
 

İç ünite 
1     Hava çıkışı 

 

2    Çalışma paneli 
3    Yatay hava akış kontrol panjuru 
4    Dikey hava akış kontrol panjuru 
5    Uzaktan kumanda yuvası (bazı modellerde) 

 

6    Hava girişi (2 tarafta) 

Dış ünite 
 

7   Tahliye borusu, havalandırma borusu 
 

8    Bağlantı kablosu 
9   Bağlantı borusu 
10    Soğutucu gaz borusu ucu 

 

11    Hava çıkışı 

 
 
 
 
 

1 3 
 

 
4 

2 11 

 
 

5 
 
 
 

10 

6 9 
 
 
 
 
 

7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT Bu kılavuzdaki tüm resimler sadece açıklama amaçlıdır. 
Sizin satın aldığınız klimanın görüntüsü biraz daha farklı olabilir 
(modele göre). Gerçek şekiller dikkate alınmalıdır. 

 
 

NOT: Bu kılavuz Uzaktan Kumanda İşlemlerini kapsamamaktadır. 
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 Ünite Kumanda Paneli  
Göstergeler 
 

Otomatik çalşma göstergesi 
 

Soğutma çalşma göstergesi  

Nem alma çalşma göstergesi  

Istma çalşma göstergesi 

Fan çalşmas göstergesi 
 

Yukar – aşağ hava akş göstergesi 
 

Sağ – sol hava akş göstergesi 
 

Uyku çalşmas göstergesi 
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TEST 
ÇALIŞMASI 
KİLİT 

 
YARDIMCI  7 

Turbo çalşma göstergesi 
 
Açk zamanlayc göstergesi  

Kapal zamanlayc göstergesi  

Çalşmay kilitle göstergesi 

AÇIK/KAPALI   MOD  AYARI HIZ   FONKSİYON Oda Scaklğ/Scaklk Ayarla 
/Zamanlayc Ayarla göstergesi 
 
Test bilgisi göstergesi 

 
 

1 2 3 4 5 
Fan hz göstergesi 

 
 
 

Çalşma butonlar 
1  AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) butonu: Çalşma bu butona basldğnda başlar ve 

butona tekrar basldğnda çalşma durur. 
2  MOD (MODE) butonu: Uygun çalşma modunu seçmek için bu butona basn. Butona her 

basldğnda, çalşma modu ok yönünde değişir:  
 
 

Farkl mod ayarlaryla daha fazla gösterge şğ yanar. 
Otomatik: Gerçek oda ortam scaklğ ile uzaktan kumanda ünitesinden ayarlanmş olan scaklk 
arasndaki fark alglayarak çalşma modunu otomatik olarak seçer. Fan hz otomatik olarak 
kontrol edilir. 
Soğutma: Tercih ettiğiniz scaklk ayarnda soğutma etkisinin keyfini sürmenize olanak sağlar 
(Scaklk ayar:17OC~30OC). 
Nem Alma: Odada nem alma  fonksiyonunu etkinleştirerek, düşük fan hznda istenilen scaklk 
değerini ayarlamanza olanak sağlar (Scaklk aralğ:17OC~30OC). Nem alma modunda, Fan hz 
ve Uyku modu seçilemez. 
Istma: Istma çalşmasna olanak sağlar (Sadece soğutmal ve stmal modellerde) 
(Scaklk ayar aralğ:17OC~30OC). 
Sadece fan: Soğutma veya stma olmadan fan çalşmasna izin verir. Bu durumda, ayarlanan 
scaklk değeri görüntülenmez ve ayarlanmş scaklk değerini değiştiremezsiniz. 
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 Ünite Kumanda Paneli  
Göstergeler 
 

Otomatik çalşma göstergesi 
 

Soğutma çalşma göstergesi  

Nem alma çalşma göstergesi  

Istma çalşma göstergesi 

Fan çalşmas göstergesi 
 

Yukar – aşağ hava akş göstergesi 
 

Sağ – sol hava akş göstergesi 
 

Uyku çalşmas göstergesi 
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TEST 
ÇALIŞMASI 
KİLİT 

 
YARDIMCI  7 

Turbo çalşma göstergesi 
 
Açk zamanlayc göstergesi  

Kapal zamanlayc göstergesi  

Çalşmay kilitle göstergesi 

AÇIK/KAPALI   MOD  AYARI HIZ   FONKSİYON Oda Scaklğ/Scaklk Ayarla 
/Zamanlayc Ayarla göstergesi 
 
Test bilgisi göstergesi 

 
 

1 2 3 4 5 
Fan hz göstergesi 

 
 
 

Çalşma butonlar 
1  AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) butonu: Çalşma bu butona basldğnda başlar ve 

butona tekrar basldğnda çalşma durur. 
2  MOD (MODE) butonu: Uygun çalşma modunu seçmek için bu butona basn. Butona her 

basldğnda, çalşma modu ok yönünde değişir:  
 
 

Farkl mod ayarlaryla daha fazla gösterge şğ yanar. 
Otomatik: Gerçek oda ortam scaklğ ile uzaktan kumanda ünitesinden ayarlanmş olan scaklk 
arasndaki fark alglayarak çalşma modunu otomatik olarak seçer. Fan hz otomatik olarak 
kontrol edilir. 
Soğutma: Tercih ettiğiniz scaklk ayarnda soğutma etkisinin keyfini sürmenize olanak sağlar 
(Scaklk ayar:17OC~30OC). 
Nem Alma: Odada nem alma  fonksiyonunu etkinleştirerek, düşük fan hznda istenilen scaklk 
değerini ayarlamanza olanak sağlar (Scaklk aralğ:17OC~30OC). Nem alma modunda, Fan hz 
ve Uyku modu seçilemez. 
Istma: Istma çalşmasna olanak sağlar (Sadece soğutmal ve stmal modellerde) 
(Scaklk ayar aralğ:17OC~30OC). 
Sadece fan: Soğutma veya stma olmadan fan çalşmasna izin verir. Bu durumda, ayarlanan 
scaklk değeri görüntülenmez ve ayarlanmş scaklk değerini değiştiremezsiniz. 
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3  AYARLAMA (ADJUST) butonu fonksiyonları: 
1.  Sıcaklık ayarı: "  “ ve “  “ butonlarına basarak şu aralıkta sıcaklığı ayarlayın:  

17OC~30OC. 
2. Zamanlayıcı ayarı: Zamanlayıcı ayarı modunda zamanlayıcı açık/kapalı zamanını ayarlayın  
   (0~24 saat). 
3. Yardımcı fonksiyon seçimi: İstenilen yardımcı fonksiyonu “  " ve “  “ butonlarına basarak  
    seçin. 
4. Test Çalışması modunda, “  " "  “ basarak T1, T2, (T3), (T4), P0, P1, P8 bilgilerini kontrol 

edin. Eğer hiçbir koruma devrede değilse, kod değişir. 
5. Arıza durumunda: " “ ve “ " butonlarına basarak arıza kodunu kontrol edin, E1, E2, E3, 

E4, E7, E8 veya Ed (Sayfa 14’te bulunan SORUN GİDERME İPUÇLARI bölümüne bakın). 
Defrost sırasında  " dF " görüntülenir. 

6. Yukarıdaki durumlarda herhangi biri oluştuğunda, eğer “ “ ve “ “ butonlarına basılı 
tutarsanız, ayarlar saniyede 4 kez değişir. 

 
4 FAN HIZI (FAN SPEED) butonu: Bu buton istenilen fan hızını seçmek için kullanılır. Butona 

her bastığınızda fan hızı ok yönünde değişir:  

5  
 

NOT: OTOMATİK (AUTO) ve NEM ALMA (DRY) modlarında bir fan hızı seçilemez. 
OTOMATİK modunda önceden ayarlanmış OTOMATİK hızda, ve NEM ALMA modunda 
DÜŞÜK hızda çalışır.  
Fan hızı göstergeleri: 
Gösterge 3 bölgeye ayrılmıştır. Hız ayarı yapılırken, ilgili bölge ışıkları yanacaktır. 
 

 
 

3 3 

2 2 
1 1 

 
DÜŞÜK fan hızını seçin, birinci bölge yanacaktır; 
OTOMATİK fan hızını seçin, 1~2 bölgeleri yanacaktır; YÜKSEK fan hızını seçin, 1~3 bölgeleri 
yanacaktır. 
Seçim yapıldığında, 2 saniye sonra bölge ışıkları seçilen hıza bağlı olarak kademeli biçimde yanacaktır. 
Örneğin, YÜKSEK (HIGH) fan hızında ışıkların yanması bölgeden bölgeye hızla geçecektir.  
Not: iç ünitenin fanı durduğunda, ekranda hiçbir şey görünmez. 

 
    5  YARDIMCI FONKSİYON (AUXILIARY FUNCTION)t: Bu buton yardımcı özellikleri seçmek veya iptal 

etmek için kullanılır. Bu butona basın, sonra AYAR (ADJUST) “  “ ve “    “ butonlarına basarak 
istenilen özelliği seçin 
Butona her basıldığında, çalışma modu ok yönünde değişir: Eğer “  “ butonuna basarsanız: 

 

 
 
 

Eğer “  “ butonuna basarsanız: 
 
 
 
 

İstenilen özellik ayarlandığında, bunu kaydetmek için YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY 
FUNCTION) butonuna yeniden basın.  
NOT: Yukarıdaki gösterim sadece açıklama amaçlıdır. Modele bağlı olarak özellikler farklıdır. 

 4  
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Değişik mod ayarlarında ilgili gösterge ışıkları yanacaktır: 

Yukarı/Aşağı hava akışı: İstenilen dikey hava akışını ayarlamanıza olanak sağlar. 
Sol/Sağ hava akışı: İstenilen yatay hava akışını ayarlamanıza olanak sağlar. 
Uyku çalışması: Enerji tasarrufu çalışmasına geçmek için bu özelliği seçin. Sadece Soğutma, 
Isıtma ve Otomatik modlarda kullanılabilir. Uyku modunda, klima otomatik olarak ayarlanan sıcaklığı 
saat başına 1OC arttırır (soğutma) veya eksiltir (ısıtma). Ayarlanan sıcaklık derecesi 2 saat sonra 
sabit kalır. Fan hızı OTOMATİK olarak ayarlanır. 

 
Turbo çalışması: Bu fonksiyon soğutma modunda seçildiğinde, fan motoru süper yüksek fan 
hızında çalışır ve ayarlanan sıcaklık değerine en kısa sürede ulaşılır.  Yarım saat sonra, fan hızı 
ayarlanan önceki fan hızına geri döner.  Fan hızı Turbo çalışması yapılırken ayarlanabilir. Bu 
fonksiyon ısıtma modunda seçildiği zaman (Sadece  ısıtıcı bulunan üniteler için geçerlidir), ısıtıcı 
etkinleşir ve daha çabuk ve daha güçlü bir ısıtma sağlar. 
NOT: Bu fonksiyon uyku çalışmasında kullanılamaz. 

 
AÇMA Zamanlayıcı çalışması: AÇMA zamanlayıcı istenilen bir zamanda klimayı çalıştırır (0~24 
saat arasında). AÇMA Zamanlayıcı özelliğini seçtikten sonra,  "  " ve " “ butonlarına basarak 
istenilen zamanı seçin, her bastığınızda Otomatik-zaman ayarını 30 dakikalık artışlarla arttıracak. 
İstenilen zaman ayarlandığında, Otomatik AÇMA Zamanlayıcı programını kaydetmek için 
YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION) butonuna basın. 

 
KAPATMA Zamanlayıcı çalışması: KAPATMA zamanlayıcı istenilen bir zamanda klimayı kapatır 
(0~24 saat arası). KAPATMA  Zamanlayıcı özelliğini seçtikten sonra,  "   " ve " “ butonlarına 

basarak istenilen zamanı seçin, her bastığınızda Otomatik-zaman ayarını 30 dakikalık artışlarla 
arttıracak. İstenilen zaman ayarlandığında, Otomatik KAPAMA Zamanlayıcı programını kaydetmek 
için YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION) butonuna basın. 
NOT: Zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION) 
butonuna basın, sonra  "  " ve " “ butonlarını kullanarak AÇMA/KAPATMA zamanlayıcıyı seçin, 
iptal etmek için YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION) butonuna yeniden basın.  

 
6  TEST ÇALIŞMASI (TEST RUNNING) butonu: Bu buton bakım teknisyenleri için özel olarak 

tasarlanmıştır. 
Bu butona basarak test çalışmasını başlatın, çalışmayı durdurmak için yeniden basın. 
Test çalışması, ayarlanan sıcaklık değerinden bağımsız olarak, 30 dakika sürecektir. Bu 
durumda, T1, T2, T3 ve T4 (Sadece Soğutma ve Isıtmalı modellerde) koruma kodlarını kontrol 
etmek için AYAR butonuna basın. 

 
 

7  KİLİT (LOCK) butonu: KİLİT (LOCK) butonuna ilk bastığınızda, mevcut tüm ayarlar kilitlenir, 
ancak uzaktan kumanda ünitesi kullanılabilir. Ayrıca KİLİT (LOCK) göstergesi (  ) yanar. 
KİLİT (LOCK) modunu iptal etmek için butona tekrar basın. 
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 Hava Akış Yönünün Kontrolü 
 
 

Yatay Hava Akış Yönü (OTOMATİK) 
Sol/Sağ (Yatay Hava Akışı) uzaktan kumanda ünitesi veya ünite kumandası kullanılarak ayarlanabilir. 
Ünite kumanda paneli üzerindeki "YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION)" butonuna basın, 
sonra AYAR (ADJUST)  "  " ve "  “ butonlarına basarak “  “ özelliği seçin, kanatlar sola ve sağa 
salınmaya başlar. 
Salınım çalışmasını durdurmak için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. 

 

 
Dikey Hava Akış Yönü (OTOMATİK) 
Yukarı/Aşağı (Dikey Hava Akışı) uzaktan kumanda ünitesi veya ünite kumandası kullanılarak 
ayarlanabilir. Ünite kumanda paneli üzerindeki "YARDIMCI FONKSİYON (AUXILARY FUNCTION)" 
butonuna basın, sonra AYAR (ADJUST)  "  " ve "       “ butonlarına basarak “    “ özelliği seçin, 
kanatlar yukarı ve aşağı salınmaya başlar. Salınım çalışmasını durdurmak için yukarıdaki işlemleri 
tekrarlayın. Üniteyi kapattığınız zaman, içeri toz girmesini önlemek üzere yatay panjur otomatik olarak 
kapanır. 

 
UYARI: Yatay ve dikey hava akış yönü kanatlarını elle hareket ettirmek klimaya zarar verebilir. 

 
 

Not: 
●  Yatay kanadın başlama açısı çok küçük olmamalıdır, aksi takdirde dar hava çıkışı 

soğutma ve ısıtma verimini etkiler. 
●  Soğutma veya nem alma çalışması sırasında kanatların başlama açısını çok küçük ayarlamayın.  
 Aksi takdirde, yatay kanatların yüzeylerinde yoğuşma olabilir ve su damlamasına neden 

olabilir. 
●  Çalışma sırasında, eğer kanatlar normal olarak salınamazsa, üniteyi kapatın ve birkaç dakika 

boyunca fişini çekin, sonra fişi geri takın ve klimayı yeniden çalıştırın.  
●  Yatay kanatlar çalışma sırasında hafifçe titreşim yapabilir. Bu normaldir. 



ÇALIŞTIRMA ALIŞTIRMALARI

11

 

 

 

Çalıştırma İpuçları 
Normal çalışma sırasında aşağıdaki durumlar olabilir. 
1. Klimanın korunması. 

Kompresörün korunması. 
Kompresör durduktan sonra 3 dakika boyunca çalışmaz. 
Soğuk hava koruması  
İç ünitenin ısı dönüştürücüsü aşağıdaki üç durumdan birindeyse ve ayarlanan sıcaklık değerine 
ulaşılmadıysa, ünite ISITMA (HEAT) modunda soğuk hava üflememek üzere tasarlanmıştır. 
A) Isıtma henüz başlamışsa. B) Defrostta. 
C) Düşük sıcaklıkta ısıtmada. 
Defrost sırasında iç ünite veya dış ünitenin fanlarının çalışması durur  
Defrost  
Dış ortam sıcaklığı düşükse ve rutubet yüksekse, ısı döngüsü sırasında dış ünitede buzlanma 
oluşabilir ve klimanın ısıtma verimi düşer.  
Bu durum sırasında, klima ısıtma çalışmasını durduracak ve otomatik olarak Defrost işlemine 
başlayacaktır. Dış ortam sıcaklığına ve dış ünitede oluşan buzlanma miktarına göre, Defrost 
süresi 4 ila 10 dakika sürer. 
. 

 
2. İç üniteden beyaz bir buğu geliyor 

SOĞUTMA (COOL) modunda, oda içerisindeki bağıl rutubet yüksekse ve hava girişi ve hava 
çıkışı arasında büyük bir sıcaklık farkı varsa beyaz bir buğu oluşabilir.  
ISITMA (HEAT) modunda, Defrosttan sonra klima yeniden çalışmaya başladığında, Defrost 
işlemi sırasında oluşan rutubet beyaz bir buğu oluşturabilir. 

 
3. Klimadan ince bir ses geliyor 

Kompresör çalışıyorken veya henüz durmuşken düşük bir tıslama sesi duyabilirsiniz. Bu akan 
veya akışı duran soğutucu gazın sesidir. 
Kompresör çalışıyorken veya henüz durmuşken düşük bir “gıcırdama” sesi de duyabilirsiniz. Bu 
ses, ısı değişimleri ile plastik parçaların sıcaktan genleşmesi ve soğuktan büzüşmesi nedeniyle 
olur.  
Klima açıldığında kanatların orijinal konumlarına gelmesi sırasında bir ses duyulabilir. 

 
4. İç üniteden toz geliyor. 

Bu klima uzun bir süredir kullanılmıyorsa veya ilk kez kullanılıyorsa normal bir durumdur. 
 

5. İç üniteden olağandışı bir koku geliyor. 
Bunun nedeni, iç ünitenin bina malzemelerinden, mobilyalardan veya sigara dumanından yayılan 
kokuları vermesidir. 

 
6. Klima SOĞUTMA (COOL) veya ISITMA (HEAT) Modunda çalışıyorken Fan Moduna geçiyor. 

Oda sıcaklığı klimada ayarlanan sıcaklığa geldiğinde, kompresör otomatik olarak durur ve klima 
Sağlık (Health) moduna geçer. SOĞUTMA (COOL) Modunda oda sıcaklığı yükseldiğinde veya 
ISITMA (HEAT) modunda oda sıcaklığı düştüğünde kompresör yeniden çalışmaya başlayacaktır. 

 
7. Yüksek bağıl nem olan bir ortamda soğutma yaparken iç ünitenin yüzeyinde su damlaması olabilir 

(Bağıl nem %80’den yüksek olduğunda).  Yatay kanat konumunu maksimum hava çıkış konumuna 
ayarlayın ve YÜKSEK (HIGH) fan hızını seçin. 
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8. Isıtma (Heat) modu 
Klima ısıtma çalışması sırasında dış üniteden ısı çeker ve iç üniteden bu ısıyı ortama 
verir. Dış ortam sıcaklığı düşerse, klima tarafından çekilen ısı da buna bağlı olarak 
azalır. Aynı zamanda, klimanın ısı yükü iç ortam ile dış ortam arasındaki ısı farkının 
fazla olması nedeniyle artar. Eğer klima ile konforlu bir sıcaklık sağlanamıyorsa, ilave 
bir ısıtma aygıtı kullanmanızı tavsiye ederiz. 

 
9. Otomatik Yeniden Çalıştırma Fonksiyonu 

Çalışma sırasında meydana gelen bir enerji kesintisi üniteyi tamamen durduracaktır. 
Otomatik-yeniden çalıştırma özelliğine sahip olmayan bir ünite için, elektrik geri geldiğinde, 
iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA (OPERATION) göstergesi yanıp sönmeye başlar. Çalışmaya 
başlatmak için uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) butonuna 
basın. Otomatik-yeniden çalıştırma özelliğine sahip bir ünite için, elektrik geri geldiğinde, 
ünite hafıza fonksiyonunda saklanan önceki ayarlar ile otomatik olarak yeniden çalışmaya 
başlar.  

 
10. Yıldırım veya yakınlarda çalışan telsiz telefonlar cihazda arızalara neden olabilir. 
 Cihazın enerji bağlantısını kesin ve tekrar enerji verin. . 
 Çalışmaya başlatmak için uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) 

butonuna basın. 
 
11.  Havalandırma fonksiyonu 
 Bu ürün özel olarak Havalandırma fonksiyonu ile donatılmıştır, bu fonksiyon fan motoru ila 

otomatik olarak başlatılır. Klimanın iç ünitesinde bir havalandırma borusu vardır, fan motoru 
çalışırken, odadaki kirli hava havalandırma borusu tarafından dışarı ayılır. 

 
 
 
 

Bakım ve Temizlik 
 
 

DİKKAT: Herhangi bir bakım yapmadan önce, sistemin ana beslemesini kesin. 
 

İç ünitenin temizlenmesi: 
Not: Temizlemeye başlamadan önce sistemi kapatın. İç üniteyi temizlemeye başlamadan önce 

besleme gerilimi kesilmelidir. 
 

1. İç üniteyi ve uzaktan kumanda ünitesini silmek için kuru bir bez kullanın. 
2. Eğer çok kirli ise, iç üniteyi temizlemek için ıslak bir bez kullanılabilir. 
3. Üniteye su sıçratmayın. Bu içerideki parçalara zarar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 
DİKKAT: 
1. Kimyasal işlem görmüş toz alma maddelerini kullanmayın ve bu tür malzemeleri cihaz 

üzerinde uzun süreyle bırakmayın. 
2. Temizlik için benzin, tiner, cila ve benzeri solventler kullanmayın. 

Bunlar plastik yüzeyin çatlamasına veya deforme olmasına neden olabilir. 
 

Hava çıkışının temizlenmesi: 
Bir süre kullandıktan sonra, hava çıkışı ve kanatlar kirlenir. Yumuşak bir bezi ılık suya veya hafif bir 
mutfak temizlik ürününe batırıp, sıktıktan sonra üniteyi silmeniz tavsiye edilir. Daha sonra, kuru bir 
bez ile silerek kurulayın. 
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Hava giriş ızgarası ile Hava Filtresinin temizlenmesi: 
Eğer hava filtresi tıkanırsa, klimanın performansı düşer ve elektrik boşa harcanır.  Klimanın 
optimum performansla çalışması için hava filtresi 2 haftada bir kontrol edilmeli ve 
temizlenmelidir.  

 
 

Hava Filtresi  
 
 

 Sağ taraftaki 
filtre 

 
Hava giriş ızgarasının arkadan görünümü 
 

Tutacak (her iki tarafta) 
 

Sol taraftaki filtre 
 

Ortadaki filtre 
Tutacak 

 
 
Alttaki filtre 

 
Hava giriş ızgarası 
(Izgara içeride bir iple bağlanmıştır) 

 
 

Not: 
Hava filtresine sabitlenmiş olan Anti-formol filtresinin değiştirilmesine gerek yoktur, sadece 
soğuk su ile yıkayın ve gölgede kurutun. 

 
1. Hava giriş ızgarasının her iki yanına, ortasına ve altına monte edilmiş dört adet filtre 

bulunmaktadır (yukarıdaki şekle bakınız).  
2. Izgarayı iki tarafından tutun ve yukarı itin, ipler gergin konuma gelene kadar aşağı doğru 

sarkmasına izin verin. 
3. Hava filtresinin tutacağını tutun ve yukarı çekin. 
4. Ortadaki ve alttaki filtreleri çıkarmak için hava giriş ızgarasının sökülmesi gereklidir.  İpi 

sabitleyen cıvataları gevşetmek için tornavida kullanın, sonra hava giriş ızgarasını sökün. 
3. Hava giriş ızgarası su ile yıkanabilir veya ıslak bir bezle silinebilir. Su ile yıkayın ve serin bir 

yerde kurutun. 
4. Hava filtresindeki tozları temizlemek için elektrikli süpürge kullanın veya suyun altında yıkayın ve 

sonra gölgede kurutun. 
5. Hava filtresi ve hava giriş ızgarasının montajı için sökme işlemlerinin tersini uygulayın. 

 

 
DİKKAT: 
Hava giriş ızgarasının montajından önce hiçbir şeyin unutulmadığından veya fanın içerisine 
düşmediğinden emin olun. Hava giriş ızgarası doğru olarak monte edildikten ve vidaları 
sıkıldıktan sonra üniteyi yeniden çalıştırın. 
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Uzunca bir süre çalıştırılmayacaksa 
1. İç ünite ve hava filtresini temizleyin. 
2. Fanı yarım gün çalıştırarak içerideki parçaları kurutun. 
3. Üniteyi kapatın ve elektriğin kesin, uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çıkarın. 
4. Periyodik olarak dış ünitenin içerisindeki parçaları kontrol edin ve temizleyin. Bunu yapması 

için başvurmanız durumunda, yerel bayimiz size yardımcı olacaktır. 
 
 

Uzunca bir süre çalıştırılmadıktan sonra 
Yeniden çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen iç ünite ve dış ünitenin hava giriş ve hava 
çıkışının tıkanmamış olduğunu kontrol edin. Eğer tıkalıysa temizleyin. 

 
Satış Sonrası Hizmetler 
Eğer klima anormal şekilde çalışıyorsa, derhal kapatın ve elektrik beslemesini kesin, yerel 
bayi veya servis merkezine başvurun. 

 
 
 
 

Sorun giderme ipuçları 
 
 

Servis çağırmadan önce, lütfen aşağıdaki genel problemlere ve çözümlerine göz atın. 
 

Sorun Olası sebep Çözümler 

 
Klima hiç 
çalışmıyor 

Elektrik kesintisi Elektriğin gelmesini bekleyin 
Enerji beslemesi kapalı. Enerji anahtarını açın. 
Sigorta atmış. Sigortayı değiştirin.
Zamanlayıcı ayarlanmış. Bekleyin veya zamanlayıcı ayarını iptal edin.
Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri bitmiş. Pilleri değiştirin.

 
 
Klima hiç 
soğutmuyor 
veya 
ısıtmıyor 

Ayarlanan sıcaklık çok düşük veya 
çok yüksek. 

 
Daha uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın. 

Filtre tozdan tıkanmış. Filtreyi temizleyin.
Dış ünitenin hava girişi veya çıkışı 
tıkanmış. 

 
Tıkanıklığı temizleyin. 

Kapılar ve pencereler açık. Kapıları ve pencereleri kapatın. 
 

Klima hiç 
soğutmuyor 
veya 
ısıtmıyor 

Dış ünitenin hava girişi veya çıkışı 
tıkanmış. 

Önce tıkanıklığı temizleyin, sonra 
çalıştırın. 

Üç dakika koruma özelliği Bir süre bekleyin.
Uygun olmayan sıcaklık ayarı. Sıcaklığı düzgün ayarlayın. 

 
Eğer yukarıdaki işlemleri yapmanıza rağmen sorunu halen çözemiyorsanız, klimanın elektriğini kesin ve servis 
çağırın.  
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Eğer yukarıdaki işlemleri yapmanıza rağmen sorunu halen çözemiyorsanız, klimanın elektriğini kesin ve 
servis çağırın.  

 
Aşağıdaki göstergeler bir hata veya sorun olduğunu gösterir: 

 
No Gösterim 

k d
Sorunlar Yapılması gerekenler 

1 E1 İç Ünite ile Dış ünite iletişim arızası Servis personeline başvurun. 

2 E2, E3,E4 Sıcaklık Sensörü kabloları kopmuş veya 
kısa devre. Servis personeline başvurun. 

3 E7  EEPROM arızası Servis personeline başvurun. 

4 E8  İç ünite DC fan motoru hızı kontrol 
edilemiyor Servis personeline başvurun. 

 
5 

 
Ed  

 
Dış ünite Sıcaklık sensörü arızası 

Üniteyi kapatın, hava filtresini temizleyin, 
sonra üniteyi yeniden çalıştırın. Eğer 
sorun çözülmezse, lütfen servis 

li b

6 P0 SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda 
evaporatör düşük sıcaklık koruması 

Üniteyi kapatın, hava filtresini temizleyin, 
sonra üniteyi yeniden çalıştırın. Eğer 
sorun çözülmezse, lütfen servis 

li b

7 P1 ISITMA modunda soğuk havadan koruma 
için Defrost 

Sıcaklık yeterince yeterli olduğu zaman, 
bu fonksiyon otomatik olarak durur. Ünite 
Defrost işlemini tamamladıktan ve  
Isı Değiştiricisinin sıcaklığı yükseldikten 
sonra çalışmaya yeniden başlayacaktır. 

8 P8 Aşırı akım koruması Servis personeline başvurun. 

 
9 Ed  Dış ünite koruması 

Üniteyi kapatın, hava filtresini temizleyin, 
sonra üniteyi yeniden çalıştırın. Eğer 
sorun çözülmezse, lütfen servis 

li b 

Görüntülenen hata kodu cihazdan cihaza farklılık gösterir. Sizin ekranınızda görünen hata kodu 
geçerli olcaktır. 

 
 
 
 
 

Simge 

ünite normal çalışma durumunda iken bu simge İç ünitenin LCD ekranında görünür. 
sırasıyla üç fonksiyonu gösterir. 
 uzaktan kumandanın çalıştığını gösterir. 

Simge Defrost çalıştığını gösterir. 
Simge Cebri soğutmanın çalıştığını gösterir. 

 
 

DİKKAT: 
Eğer enerji kablosu hasar görürse, değiştirme işlemi sadece yetkili bir kişi tarafından 
yapılmalıdır. 
PTC’ye sahip üniteler için, PTC ısıtıcısı kabinin alt kısmının ortasında sabitlenmiştir. 
Bileşenleri kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın, yangına veya diğer 
tehlikelere neden olabilirsiniz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürünün geliştirilmesi amacyla, tasarm ve özellikleri önceden bildirim yaplmakszn değiştirilebilir. 
Ayrntlar için satş acentesine veya üreticiye danşn. 
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: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Akdeniz Cad. No : 14, Kat.6, Daire 601 35250 Çankaya - İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No:79/5 - ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66

İSTANBUL  

ANKARA

İZMİR

ADANA

ANTALYA

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr




