
 

DUVAR TİPİ KL İMA
 

KULLANIM KILAVUZU
 

Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 



ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN  

İÇİNDEKİLER  

Bu klimayı Avrupa ülkelerinde kullanırken a şağıdaki yönergeler dikkate 
alınmalıdır:  

BERTARAF ETME: Bu cihazı ayrıştırma yapılmayan belediye çöplüğüne 
atmayın. Bu tür atıkların özel arıtma için ayrı olarak toplanması gereklidir. 

Bu cihazı evde biriken çöplerle birlikte atmak yasaktır. Bertaraf etmek için için 
birkaç seçenek bulunmaktadır: 
1 Belediyeler, elektrikli ve elektronik atıkların kullanıcı tarafından ücretsiz olarak 

bertaraf edilebileceği toplama sistemleri kurmuştur. 
2 Yeni bir ürün satın alırken, bayi eski ürünü ücretsiz olarak geri alacaktır. 
3 Üretici atık elektrikli ve elektronik aygıtları kullanıcıdan ücretsiz olarak geri 

alacaktır. 
4 Eski ürünler değerli kaynaklar içerdiğinden, hurdacılara satılabilir. 
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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• Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun! 
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetimi altında olmadıkları sürece 

veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve ilgili tehlikeler 
konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe 8 yaş üzeri ve çocuklar ve fiziksel, 
algısal veya zihinsel engelli kişiler ile bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılmamalıdır. 

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımları gözetim 
altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz. 

• ELEKTRİK işleri sadece yetkili personel tarafından ve ulusal kablo tesisatı 
standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Besleme kablosu hasar gördüğü 
takdirde, bir tehlike yaratmamak için kabloyu imalatçı, onun servis acentesi 
veya bunun gibi kalifiye kişiler değiştirmelidir. 

2. ÇALIŞMA 
 

3. TEMİZLİK 
 

4. SORUN GİDERME 
 

DİKKAT  



ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN  

1.1 Güvenlik Tedbirleri  

Bu açıklamaları dikkatle uygulayın, böylece; 
- hatalı kullanımı önlersiniz, 

- yaralanmaları ve bağımlı hasarları önlersiniz, 

- ürünün kullanım ömrünü optimum düzeye çıkarırsınız. 

Ciddiyet seviyeleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 
 

Bu kılavuzda kullanılan işaretler: 
 

UYARI 
Bu işaret, yaralanma veya can kaybı 
olasılığını belirtir.  

Bu işaret, mal kaybı veya ciddi sonuçlara 
neden olabilecek olayların olasılığını belirtir. 

DİKKAT  

KAÇININ  
 

UYUN 
 

Bu ürünün kurulumu görevi sadece 
uygun yetkinliğe sahip ve deneyimli 
kişiler tarafından yapılmalıdır. 

Enerji fişi, eğer varsa, prize 
emniyetli bir şekilde takılmalıdır. 

Uzatma kablosu kullanmayın veya 
aynı prizi başka elektrikli cihazlarla 
birlikte kullanmayın. 

Üniteyi çalıştırmak veya durdurmak 
için enerji fişini takıp çıkarmayın.
   

UYARI 
 

Tutuşabilen gazları ve gaz yağı, 
benzin, tiner, vb. gibi yanıcı 
maddeleri koşullandırılmış bir 
alanda kullanmayın. 
 

Koşullandırılmış bir alanda ısıtıcı 
bir cihaz olarak kullanmayın. 

Hava akımına uzun süreyle maruz 
kalınması kaslarda rahatsızlığa ve 
gözlerde kuruluğa neden olabilir. 
 

Islak ellerle çalıştırılması 
durumunda, elektrik şoku olabilir. 
 

Eğer anormal kokular, sesler veya 
vibrasyonlar fark ederseniz, 
üniteyi kapatın. Yetkili bayiye 
başvurun. 
 

Klimanızı onarmaya, yerini 
değiştirmeye veya herhangi bir 
değişiklik yapmaya çalışmayın. 
 

Profesyonel yardım alın - yetkili 
bayiye başvurun. 
 

 

Çocukların klimanın kumandalarıyla, 
hareketli parçalarıyla ve/veya 
soğutma ve elektrik bağlantıları ile 
oynamamaları gereklidir. 
 



ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OK UYUN 

DİKKAT  

Uzun süre kullanılmayacağı zaman, 
ünitenin fişini çekin. 

Ünitenin üzerine çıkmayın veya 
üstüne herhangi bir nesne koymayın. 

Bu ürün sadece insan konforu 
amaçlı kullanıma uygundur. 

Hava girişlerini veya çıkışlarını 
kapatmayın. Aksi takdirde performansta 
düşüklük, işletme maliyetlerinde artış ve 
kullanım ömründe düşüş olabilir. 

Temizleme veya servis verme 
öncesinde enerji fişini prizden çekin. 
 

Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyin 
ve gerektiğinde kontrol edin. 
 

Temizlik sırasında, elektrik şokunu 
önlemek amacıyla su kullanmayın. 
 

Üründe asla güçlü deterjanlar, solventler 
veya aşındırıcı cilalar kullanmayın. 
 

1.2. Parçaların İsimleri  

■ İç ünite  
 

 

 

1. Ön Panel 

2. Hava Girişi 

3. Gösterge 

4. Hava Filtresi 

5. Panjur 

6. Izgara 
7. Servis vanası 

 

 

ÇALIŞTIRMA 
 
 

ZAMANLAYICI SÜRE 
SEÇİMİ 
 
 

ÖN ISITMA VEYA BUZ 
ÇÖZME YAPILIYOR 
 
SEÇİLEN SICAKLIK 
KENDİ-KENDİNE ARIZA-
TESPİT KODLARI  
 
HAVA TEM İZLEME 
 
[*] Modele ba ğlıdır 
 

Not: Kızılötesi uzaktan kumandanın kullanımı ile ilgili bir kılavuz, dokümanlar paketinde bulunmaktadır. 
 

■ Dış ünite  
 

■ Gösterge i şaretleri  
 



Temel Çalı şma Modları : OTOMATİK / SOĞUTMA / NEM ALMA / ISITMA* / FAN 
[*] Modele bağlıdır 

OTOMATİK Mod  
• Bu ayarlarda sistem, ayarlanan sıcaklık değerine göre çalışma modlarını ve fan 
devrini otomatik olarak değiştirecektir. 
• [İlkbahar ve sonbaharda, SOĞUTMA/ISITMA mod değişiklikleri için daha yakın 
sıcaklık kontrolü gerekli olabilir.] 

NEM ALMA Modu  
Bu modda, öncelik havanın rutubetinin alınmasına verilir. Bunun için düşük fan devri ve 
kompresör çevrimi kullanılır ve oda sıcaklığı düzenlenir. 
UYKU Modu  
Seçildiği zaman, ilk 2 saatte ayarlanan sıcaklık 1°C 
artacak (soğutma) veya azalacaktır (ısıtma). Bu 
şekilde, yeni ayar sıcaklığı 5 saat boyunca korunur 
ve daha sonra ünite kapanır. 

Bu çalışma modunda enerji tasarrufu sağlanır ve vücut metabolizması ile senkron 
çalışma sağlanarak gece boyunca konforlu bir ortam sağlanır. 
 

2.3. Nasıl Çalı şır!  2.1 Çalışma sıcaklı ğı 

Soğutma 
çalışması 

Isıtma 
çalışması 

Üst limit 

Not: DB - Kuru Ampul 
1. Bu çalışma sıcaklıkları arasında optimum performans elde edilecektir. 
2. Ünite bu limit değerlerin üstünde veya altında çalıştırıldığı zaman, sistem arıza-tespiti bir arıza algılayabilir ve ünite 
düzgün çalışmayabilir. 
3. Odanın bağıl rutubeti - %80 değerinden az. Eğer klima bu aralığın dışında çalışırsa, klimanın yüzeyinde yoğunlaşma 
meydana gelebilir. Hava akış panjurunu maksimum açıya ayarlayın ve YÜKSEK fan modunu seçin. 

İç ünite Dış ünite 
 

2.2 Manüel Çalı ştırma  

Manüel çalıştırma, uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman ünitenin kontrol edilmesi için kullanılır. 
 ERİŞİM 
Her iki ucunu aynı anda kaldırarak, 
dikkatli bir şekilde ön paneli açın. 
Panel kaldırıldığında bir tık sesi 
duyulur ve panel sabitlenir. 
ÇALIŞTIRMA 
Çalışma modunu aşağıdaki gibi değiştirmek için manüel butonuna basın; 
a Bir kez bastığınızda = OTOMATİK mod [ısıtma, soğutma veya fan 24°C ve otomatik fan devri] 
seçilir. 
b İki kez bastığınızda = SOĞUTMA modu [30 dakika sonra OTOMATİK moda geçer (esas olarak 
test amaçlı olarak kullanılır)] seçilir. 
c Üç kez bastığınızda = KAPALI. 
ÇALIŞMAYI TAMAMLAMA  
İlk pozisyonuna gelinceye kadar, her iki tarafından hafifçe aşağı doğru bastırarak paneli kapatın. 
ÖNCEKİ POZİSYONUNA ALMA  
Uzaktan kumandanın kullanılması, ünitenin normal çalışma moduna döndürecektir. 
 

 

• Hava girişlerini veya çıkışlarını kapatmayın. Aksi takdirde performansta düşüklük, 
işletme maliyetlerinde artış ve kullanım ömründe düşüş olabilir. 

• Hava filtrelerini periyodik olarak kontrol edin ve gerektiğinde bunları temizleyin. 
 

Ekonomik Çalı ştırma için İpuçları  
• Sıcaklığı ortalama konfor seviyelerini elde etmek için ayarlayın 
• Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, enerjinin boşa 

harcanmasına neden olacaktır. 
• Pencereler ile kapıları kapalı tutarak performansı artırabilirsiniz. 
• ZAMANLAYICI fonksiyonunu kullanarak enerji kullanımını 

[çalışma süresini] sınırlandırabilirsiniz. 
 

soğuk sıcak 

Lütfen kapatın 

Zamanlayıcıyı 
etkin bir şekilde 
kullanın  

Lütfen temizleyin 

ÇALIŞTIRMA 

Alt limit 

Üst limit 

Alt limit 



ÇALIŞTIRMA 

2.4 Yön Kontrolü  

Dikey hava akı şının ayarlanması  
• Dikey hava akış yönünü ayarlamak için, uzaktan kumandanın 
"HAVA YÖNÜ" butonuna basın. Panjur pozisyonu butona her 
basışta 
bir miktar hareket edecektir. 
• Panjurun sürekli hareket etmesi için "SALINIM" butonuna 
basın. 

Not: Detaylar için lütfen UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZUNA 
bakın. 
 
Yatay hava akı şının ayarlanması  
Adım 1  
ANA şalteri kapatarak (veya fişini çıkararak) 
ünitenin ENERJİSİNİ kesin. 
Adım 2  
Her iki elinizi kullanarak yatay panjuru aşağı doğru 
çekin. 
Adım 3  
Hava çıkışının en üst parçası üzerinde ve gömülü dikey kanatlara bağlantılı] 
Adım 4  
Hava akışını istenilen yönde ayarlamak için kolları sola veya sağa hareket ettirin. 

Adım 5  
ANA şalteri açarak ünitenin ENERJİSİNİ verin! 
(veya fişini geri takın) 
NOT: Ana enerji kaynağının kesilmesi yatay panjuru senkron duruma getirir. 
 

UYARI!  
Ünite çalışıyorken ayar yapmaya 
çalışmayın. Kazayla fana temas 
edilmesi halinde, ciddi şekilde 
yaralanma olabilir. 

 

 

 

2.5 Özel Fonksiyonlar  

■ Kompresör Gecikmesi  
Çalışmaya başlama sırasında, 
kompresörü korumak için 3 ila 4 dakikalık 
bir gecikme uygulanır. 
■ Soğuk Hava Üflemeyi Engelleme  
Isıtma modunda rahatsızlığa neden olan 
soğuk hava üflemelerinin önlenmesi 
amacıyla, fan çalışmaya başlamadan 
önce iç ünitede ön ısıtma uygulanır. Bu 
gecikme sadece birkaç dakika sürer. 
■ Otomatik Buz Çözme  
Isıtma modunda dış ünitede buzlanma 
oluşur. Bu buzlanmanın çözülmesi için, 
ısıtma devam ederken iç ünite fanı birkaç 
dakika durur. 
■ Otomatik Yeniden Ba şlatma*  
Enerji kesintisinden sonra, ünite otomatik 
olarak yeniden çalışmaya başlayacaktır. 
Önceki kullanıcı ayarları korunur. 
■ Otomatik Sızıntı Tespiti*  
Soğutucu akışkan sızıntısı tespit 
edildiği zaman, ünitenin göstergesinde 
"EC" kodu görüntülenecek veya 
LED'leri yanıp sönecektir [modele 
bağlıdır]. 
■ Küflenmeyi Önleme*  
Bu fonksiyon, soğutma modunda kullanıcı 
tarafından kapatıldıktan sonra, iç ünite 
fanının düşük devirde 7 - 10 dakika 
çalışmasını sağlar. İç ünite ısı 
değiştiricisinde oluşan su damlacıklarının 
kurutulması küflerin gelişmesini engeller. 

■  Hava Temizleme*  
İyon Üreteci*  
İnsanlar üzerinde orman ve çağlayan 
etkisine benzer bir etki yaratmak üzere, 
havaya negatif iyonlar eklenmektedir. 
Plazma* 
Hava akışından geçen toz parçacıkları 
elektriksel olarak yüklenir. Bu tozların 
toplanmasını, kokuların azaltılmasını 
iyileştirir ve havada oluşan bakterilerin 
yaşama olasılığını en aza indirir. 
■ Kendini Temizleme*  
Havada oluşan bakteriler, büyümek için iç 
ünite ısı değiştiricisinde oluşan rutubeti 
kullanır. Isı değiştiricisinin düzenli olarak 
kurutulması, bu bakterilerin büyümesini 
engeller. Sadece "kendini temizleme" 
butonuna bastığınızda, kontrol ünitesi 
otomatik olarak bu süreci yönetecektir. 
Sadece so ğutmalı üniteler  
Sadece iç ünite fanı 30 dakika boyunca 
düşük devirde çalışır ve ünite kapanır. 
Isıtmalı ve so ğutmalı üniteler [Isı 
pompaları]   
Sadece iç ünite fanı 13 dakika boyunca 
düşük devirde çalışır. 1 dakika boyunca 
ısıtma çalıştırılır ve sonra bir dakika 
boyunca sadece fan çalıştırılır ve son 
olarak ünite kapanır. 
Bu temizleme işlemi, dilediğiniz sıklıkta 
yapılabilir. 
 

Bu sürecin kesintiye uğraması kontrol ünitesi 
mantığında sorun yaratabilir. Bu sorunu çözmek için, 
elektrik beslemesini kısa süreli kesin. 

■ Panjur Belle ği* 
Yatay panjur açısı belleğe alınır ve 
kullanıcı tarafından seçim yapılan son 
pozisyona geri döndürülür. 
Bu durum, turbo ve manüel kumanda 
butonlarına basıldığında veya enerji 
kesintisinden sonra olmayacaktır. 
 

Modele bağlıdır 

 

BİLGİ: 
PANJUR POZ İSYONU 
Maksimum aşağı 
SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda yoğuşma oluşabilir ve yüksek 
rutubetli bir alanda üniteden su damlayabilir. 
Dar açıklık 
Kısıtlı hava akışı performansı düşürür ve yoğuşma oluşmasına neden olur. 
Kapalı 
Açık değilse çalıştırmayın - hasar olabilir. 
PANJUR HAREKE Tİ 
Hızlı yeniden başlatma sonrasında, panjur ±10s boyunca sabit kalabilir. 

Not: 
1 Bu fonksiyon SOĞUTMA veya NEM ALMA modlarında devreye 
girer. 
2 Devreye girmeden önce, klimanın 30 dakikadan uzun süreyle 
soğutma modunda çalışıyor olması gereklidir. 
3 Devreye girdiği zaman, tüm ZAMANLAYICI ayarları iptal 
olacaktır. 
4 Temizleme süreci sırasında KENDİNİ TEMİZLEME veya 
AÇMA/KAPATMA butonlarına yeniden basılması durumunda, 
çalışma iptal edilir ve ünite kapanır. 



TEMİZLİK  

Temizlik veya servis işlemlerine 
başlamadan ÖNCE, enerji kaynağını 
KESİN! 
 

Genel Temizlik  
Izgaranın, gövdenin ve uzaktan kuman-
danın temizlenmesi için yumuşak bir ıslak 
bez kullanın. 

Temizlik ve Bakım  

• Deterjanlar, solventler, aşındırıcı cilalar, 

vb kimyasallar kullanmayın. 

• Sıcak su (40°C üzerinde) kullanmayın.  
Filtrenin Temizlenmesi  
1 Her iki ucunu aynı anda kaldırarak, 
dikkatli bir şekilde ön paneli açın. 
Belirli bir açıya kadar kaldırıldığında bir 
tık sesi duyulur ve panel sabitlenir. 
 

2 Filtrenin tutacağını tutun ve biraz yukarı 
kaldırın, sonra yavaşça kendinize doğru 
çekin. Şimdi hafifçe aşağı doğru çekerek 
filtreyi yerinden çıkarın. 
 

4 Büyük hava filtrelerini sabunlu su ile 
temizleyin. Musluk suyu ile durulayın. 

 

6 Küçük filtreyi büyük filtrenin üzerine takın. 
 

8 Ön paneli kapatın. 
 

7 Yukarıdaki 2. maddede anlatılan işlemin 
tersi sıralama ile filtreyi üniteye yeniden 
takın. 

5 Küçük filtreleri elektrikli süpürge ile 
temizleyin. 

3 Küçük özel filtrenin klipsini açın. 
 

 

Saklamaya Hazırlama [uzun süre çalı şmayacak oldu ğu zaman]  
1) Hava filtrelerini temizleyin. 
2) Rutubetli iklimlerde, iyice kuruyuncaya kadar Sadece Fan modunda çalıştırın. 
3) Klimayı uzaktan kumandadan kapatın ve kumandanın pillerini çıkarın. 
4) Enerji beslemesini ayırın. 

Saklama Sonrasında Yeniden Kullanım  
1) Enerji beslemesini bağlayın. 
2) Ortam sıcaklığı düşük olduğunda 24 saat bekleyin. 
3) Uzaktan kumandanın pillerini takın ve üniteyi çalıştırın. 

Koruyucu Bakım  
Üniteyi düzenli aralıklarla aşağıdakilere karşı kontrol edin: 
1. İç ünite ve dış ünitelerde hava akışının engellenmesi. 
2. Su ve yağ sızıntıları. 
3. Hasarlı veya kopan kablolar. 
 

Metal parçalar, yaralanmaya neden olabilecek keskin  kenarlara sahiptir. D İKKATL İ OLUN!  
İç ünite ile dı ş üniteye düzenli olarak yüksek düzeyde bakım yapılm ası son derece 
önemlidir.  
- Derin-temizlik, yağlama ve kritik bileşenlerin fonksiyon kontrolü için uzman BAKIMI gereklidir. 
- Bu tür işleri kendiniz yapmaya çalışmayın. 
- Uygun bir servis sağlayıcısına başvurun. 

Hava Filtresi Temizleme Hatırlatma Fonksiyonu (opsi yonel).  
 

Filtre temizleme hatırlatma fonksiyonu:  
240 saat çalışma sonrasında, iç ünite gösterge penceresinde "CL" simgesi yanıp sönecektir, bu 
özellik daha verimli çalışma için Hava Filtresinin temizlenmesini hatırlatmak amacıyla kullanılır. 
15 saniye sonra, sistem yeniden önceki göstergeye dönecektir. "CL" göstergesi görüntülendiği 
ve yanıp söndüğü zaman, kayıtlı saatleri silmek için uzaktan kumandada LED butonuna 4 kez 
basın veya Manüel kontrol butonuna 3 kez basın, aksi takdirde ünite yeniden çalıştırıldığı 
zaman, "CL" göstergesi 15 saniye boyunca yeniden görüntülenecek ve yanıp sönecektir. 

Filtre de ğiştirme hatırlatma fonksiyonu:  
 

2880 saat çalışma sonrasında, iç ünite gösterge penceresinde "nF" simgesi yanıp sönecektir, 
bu özellik daha verimli çalışma için Hava Filtresinin değiştirilmesini hatırlatmak amacıyla 
kullanılır. 15 saniye sonra, sistem yeniden önceki göstergeye dönecektir. "nF" göstergesi 
görüntülendiği ve yanıp söndüğü zaman, kayıtlı saatleri silmek için uzaktan kumandada LED 
butonuna 4 kez basın veya Manüel kontrol butonuna 3 kez basın, aksi takdirde ünite yeniden 
çalıştırıldığı zaman, "nF" göstergesi 15 saniye boyunca yeniden görüntülenecek ve yanıp 
sönecektir. 
 

DİKKAT  
 

DİKKAT  



 

ÜNİTE GEREKTİĞİ GİBİ TEPKİ VERMİYOR. 
• Ünitenin model numarasını kaydedin, 

• Uygun bir servise başvurun, 
• Gözlediğiniz tüm detayları paylaşın! 

 

Aşağıdakilerden HERHANG İ BİRİ olursa üniteyi derhal kapatın!  
 

DİKKAT  

• Enerji kablosu hasarlı veya anormal düzeyde ısınıyor. 
• Yanık kokuları geliyor. 
• Yüksek ve anormal sesler duyuluyor. 
• Sıklıkla sigorta atıyor veya devre kesici açıyor. 
• Ünitenin içine veya üzerine su ya da başka nesneler dökülmüş. 
• Göstergeler sürekli yanıp sönüyor. 
• Kendi-kendine arıza-tespiti kodu görüntüleniyor. örn. EO, E1, E2 

... veya FO, F1,F2.. veya P0, P1, P2...vb. 

 
ÜNİTEYİ KENDİ BAŞINIZA TAMİR ETMEYE KALKIŞMAYIN! 
UZMAN BİR SERVİS SAĞLAYICIYA BAŞVURUN! 
 

SORUN GİDERME 

Yönergeler, İpuçları ve Dikkat Edilecek Noktalar  
Normal çalışma sırasında aşağıdakiler olabilir ve 
bunlar bir arıza belirtisi değildir. 

Olay Açıklama  

Soğutma veya ısıtma geç yapılıyor. 3 dakikalık bir gecikme kompresörü korumak içindir. 

Fan devri değişiyor - kapalı, çok düşük ve 
sonra normal. 

Isıtma modunda otomatik olarak yapılır - oda içinde 
bulunanlara soğuk hava üflenmesini önler. 

Isıtma çalışma aniden duruyor ve buz 
çözme ışığı yanıp sönüyor. 

Dış ünitede buz çözme işlemi 
yapılıyor (5-10 dakika). 

İç üniteden buğu geliyor. Ünite sıcaklığı düşük ve oda sıcak ve rutubetli ise 
oluşur. 

 
"Tıslama": normaldir - kompresör durduğunda veya 
çalışmaya başladığında gaz basıncının dengelenmesi 
sırasında olur. 

Klimadan düşük seviyede gürültü 
yayılıyor. 

"Gıcırdama": normaldir - plastik ve metal parçaların 
genleşmesi ve büzüşmesi sırasında oluşur. 

 Hava üfleme - panjur ilk pozisyonuna 
dönerken normaldir. 

Üniteden toz geliyor. Klima ilk kez kullanıldığında veya uzun bir süre 
kullanıldığı zaman oluşabilir. 

Garip bir koku geliyor. 
Genellikle kimyasallar, sigara dumanı, yemek kokuları, 
vb. gibi kokuların birikmesinden kaynaklanır. Eğer bu 
nedenler yoksa, uygun bir servis çağırın. 

Soğutma ve ısıtma sırasında sadece fan 
moduna geçiyor. 

Oda sıcaklığı, uzaktan kumanda ile seçilen değere 
ulaşmıştır.  Eğer durum böyle değilse, uygun bir 
servis çağırın. 

Isıtma performansı düşük. Dış ortam sıcaklığı sıfır derece Santigrat veya 
altına düştüğü zaman olabilir. 

 
 

Eğer durum böyle değilse, uygun bir servis çağırın. 

Otomatik olarak çalışıyor. Enerji kesintisinden sonra, enerjinin geri 
gelmesiyle olabilir. 

Düzensiz, öngörülmedik şekilde veya 
tepki vermeden çalışıyor. 

 
 

Cep telefonu vericileri ve uzak güçlendiricilerden 
kaynaklanan parazitler ünitenin arızalanmasına neden 
olabilir. 

Enerjiyi kesin ve sonra yeniden verin. 

Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda 
üzerindeki AÇMA/KAPAMA tuşuna basın. 
Eğer sorun çözülmezse, uygun bir servise 
başvurun. 

 
DİKKAT  

 
LÜTFEN ÖNCE AŞAĞIDAK İLERİ KONTROL ED İN! 

Ünite çalı şmıyor.  

• Enerji var mı? 

• Devre kesici açılmış mı, atan bir sigorta veya devre kesici var mı? 

• Uzaktan kumandanın pilleri yeni mi? 

• Uzaktan kumandanın saati ve zamanlayıcısı doğru ayarlanmış mı? 

Yeterince 
soğutmuyor/ısıtmıyor.  

• Sıcaklık ve mod ayarları doğru mu? 

• Filtreler temiz mi? 

• Pencereler ve kapılar kapalı mı? 

• İç ve dış ünitelerin giriş ve çıkışında hava akışı kısıtlanmış mı? 
• Fan devri yüksek ve panjurlar maksimum akışa izin verecek şekilde 

ayarlanmış mı? 
 


