Klima Fonksiyonel Özellikleri
24-saat Zamanlayıcısı
Bu fonksiyon klimayı otomatik olarak 24
saatlik periyotta istenilen zamanda açar/
kapatır.

Sessiz Çalışma
Geliştirilmiş fan tasarımı ile, dış ortama
minumum seviyede hava akış sesi
aksettirilir.

Otomatik Restart
Enerji kesintisinden sonra cihaz önceki
çalışma ayarları konumuna tekrardan
gelerek işlevine devam eder.

Esnek Yönlü Bağlantı Yöntemi
Soğutucu borulaması 3 yöne
gerçekleştirilebilir(arka,sağ,sol).

Arıza Tanımlama
Klimada oluşan herhangi bir arızada,
mikro işlemcisi arızayı tanımlayarak
ekrana hata kodunu tanımlar.

Klima çalışma sıcaklık durumları aşağıdaki
tabloda belirtildiği gibidir.
Dış ortam Sıc.
Seri

Mod
Maksimum Minimum
(℃)
（℃）

MODELLER
FTHF36BAHS / AES-36H
FTHF48BAHS / AES-48H
FTHF60BAHS / AES-60 H

T1 Soğutma
Serisi Isıtma

43

-15

24

-10

T3 Soğutma
Serisi Isıtma

52

15

24

-10
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Güvenlik Notları
Uyarı Sembolleri：
TEHLİKE
UYARI
DİKKAT
NOT

: Ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açma ihtimali yüksek biranda ortaya çıkan tehlikeler
: Ciddi yaralanma veya ölümlere yol açabilecek tehlikeli veya güvenli olmayan durumlar
: Hafif yaralanma veya ürün yada mal zararına yol açabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulumalar.
Kullanım veya bakım ile ilgili yararlı bilgiler
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Parçaların Tanımları
İç Ünite

Hava çıkış

Yatay kanatçık
Dikey kanatçık
Gösterge paneli
ON
OFF

ON

/O

FF

MO

DE

SW

ING
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N

SM
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SL

P

ER

IFE

ON
SW

ING

Hava emiş ızg.

EE

T

TIM

SU

EL

PE

R

TIM
ER

DIM

OF

ME

F

R

CL

OC

K

Hava filtresi
Hava emiş
Kumanda

Dış Ünite

Bağlantı boruları
ve kablolama
Drenaj hortumu

Servis erişim
Hava çıkış
Dış ünite (6 0K)

Dış ünite(3
3 6K)

1.Yukardaki şekiller, standart model ürünlere aittir.
Seçimini yaptığınız ürünle ilgili değişiklik gösterebilir.
2.Birden fazla kumanda modeli bulunmaktadır.
3.Bağlantı boruları ürünle beraber temin edilmemektedir.
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Dış ünite(4
4 8K)

.

Ekran Bilgisi
Gösterge Paneli ve Fonksiyon Bilgisi
3

2

4

2

2

3

AUTO COOLING

DRY FAN ONLY HEATING

TIMER

AUTO-F

●Fonksiyon Düğmeleri
1. ON/OFF DÜĞMESİ
Ünite açma/kapama
2. Sıcaklık Ayar Düğmesi
istenilen sıcaklığı ayarlamada kullanılır
Her basımda
sıcaklık 1 C artırılır.
Her basımda /
sıcaklık 1 C azaltılır.
Sıcaklık ayar aralığı Maks.32℃
- Min.18℃
. arasŽndadır.
3. MODE DÜĞMESİ
Çalışma modu seçiminde kullanılır.
“MODE” her basıldığında; aşagıdaki şekilde işleyiş gerçekleşir.
COOLING

DRY

FAN ONLY

HEATING

4.FAN SPEED DÜĞMESİ
iç ünite fan hızını seçmek için
“FAN ”/“FAN SPEED” her basıldığında aşağıdaki şekilde değistirilir.
AUTO

LOW

HIGH

MEDIUM

“AUTO” fan hızı "FAN ONLY" modunda inaktiftir.

4

4

1

FAN
SPEED

ON/OFF

HIGH-F MEDIUM-F LOW-F
MODE

AUTO

1

Ekran Bilgisi
Gösterge Paneli ve Fonksiyon Bilgisi
12

12

1

1

2

2

AUTO COOLING

3

3

4

4

5

6

5

6

DRY FAN ONLY HEATING

7

13

TIMER

8

8

AUTO-F

9

10

9

10

11

11

HIGH-F MEDIUM-F LOW-F
MODE

FAN
SPEED

ON/OFF

●Gösterge Paneli Bilgisi
1. Auto mod g österimi: Klima otomatik modda olduğu sürece yanar.
2. Cooling mod g öserimi: Klima soğutma modunda olduğu sürece yanar.
3. Dry mod g österimi: Klima nem alma modunda olduğu sürece yanar.
4. Fan only mod g österimi: Klima sadece fan modunda oldğunda yanar.
5. Heating mod g österimi: Klima ısıtma modunda olduğu sürece yanar.
6. Temperature g österimi: Ayarlanan iç ünite sıcaklık gösterimi.
7. Heater g österimi: Isıtma modunda ısıtıcı aktif olduğunda yanar. (Sadece elektrikli ısıtıcı içeren modellerde)
8. 9. 10. 11. Fan hız gösterimi: Fan hızını gösterir.
12. Sinyal alıcı
13.Timer:Zamanayıcı aktif/deaktif olduğunda yanar.
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Çalışma Fonksiyonları
Cihaz Çalışma Fonksiyonları
·3 dakika koruması

Kompresörü korumak için, kompresör durduktan sonra en az 3 dakika süre ile çalışmaz.
·5 dakika kouması
Kompresör çalışmaya başladıgı 5 dakika içerisinde durmadan çalışır. 5 dakikalık bu süre
içerisinde; kompresör, oda sıcaklığına erişse bile, ünite kullanıcı tarafından kumanda ile
kapatılmadığı sürece çalışmasını sürdürür.
·Soğutma Çalışması
Soğutma modunda, ünite 18 C - 32 C sıcaklık değer aralığında ayarlanabilir.
İç ünite fanı hiç bir zaman çalışmasını kesmez. Kompresör dursa bile çalışmaya devam edecektir.
·Isıtma Çalışması
Isıtma çalışmasında heat pump çalışma ilkesi geregince dışarıdan alınan hava çok düşük sıcaklık
değerlerinde ise, ısıtma kapasitesi düşebilir. Isıtma yetersiz kalıyorsa lütfen diğer ısıtıcı kaynaklarını
devreye sokun.
·Soğutmada Anti-freezing koruması
İç üniteden dışarıya verilen havanın sıcaklığı düşük değerde olduğu zaman, ünite bir müddet fan
modunda çalıstıgı anda iç ünite serpantinlerinde buzlanma, donma gibi etkilerden korunur.
·Soğuk hava koruması
Isıtma modu başlangıcından birkaç dakika içerisinde; fan, iç ünite serpantininin yeterli sıcaklığa erişmesine
kadar çalışmayacaktır.

·Defrost
Dış ortam sıcaklığı çok düsük oldugu zaman, dış ünite kondenserinde ısıtma performansını azaltıcı buzlanma
oluşabilir. Bu durumda, defrost çalısması devreye girecektir. Eş zamanlı olarak iç ünite fan çalısması
duracaktır. Defrost çalısması sonrası ünite ısıtma modunda çalışmaya devam eder.

·Otomatik restart

Enerji kesintisinden sonra cihaz önceki çalışma ayarları konumuna tekrardan gelerek işlevine devam eder.
Kompresor 3 dakika içerisinde çalışmaya başlar.
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Arıza Gderme

Ünte Yetersz Isıtma ve Soğutma

Arıza Gderme

Dış ün
te, 
ç ün
te önünde hava akımını engelleyen
b
r engel olup olmadığını kontrol ed
n.

DİKKAT

Oda 
çer
s
nde çok fazla sayıda ısıl kaynak olup
olmadığını kontrol ed
n.

İç Ünteden tahlye edlen su aşırı mktarda se klma
kullanımını durdurun ve montör ﬁrmanıza müracaat
edn.

Hava ﬁltres
n
n tıkalı olup olmadığının kontrolünü
yapın.

Arızanın Devamı Halnde...

Oda kapı ve camların açık olup olmadığını
kontrol ed
n.

Arızanın devamı hal
nde aşağıda yazılı maddeler
kontrol ederek mon
tör ﬁrmanız 
le 
let
ş
me geç
p
gereklb
lg
lend
rmeysağlayın.

Sıcaklık değerler
n
n
z
n ver
len çalışma aralıklarında olduğunun kontrol ed
n.

1.Ün
te Model İsm
2. Arızanın İçer
ğ
3. LED Ekrana Yansıyan Arıza Kodu

Arıza İle İlglOlmayan Durumlar

Ünte Çalışmıyor

İç Ün
teden Gelen Koku:

SET TEMP değer
n
n uygun b
r şek
lde ayarlandığını
kontrol ed
n.

Ortamda uzun sürelc
haz çalıştırmada 
ç ün
te,
etrafa ﬁltre k
rl
l
ğya da 
yhavalandırmama
dolayısıyla koku yayab
l
r. F
ltre ve panel tem
zl
ğ
yapın ve ortam havalandırmasını sağlayın.
Deforme Parçaların Aşırı Ses Yapması:
S
stem çalışma ve durma anında rahatsız ed
c
sesler ün
teden duyulab
l
r. Bu durum ısıl
deformasyona uğrayan plast
k aksam kaynaklı
olab
l
r.
Hava PanellerÜzer
nde Oluşan Ç
ğleşme:
Soğutma modu altında çalışan ün
ten
n yüksek
nem şartlarında (27 0C’de %80 bağılnemden
fazla) hava panellerüzer
nde ç
ğleşme görülür.
Soğutucu Akışkan Akış Ses
:
S
stem devreye g
rme ve durma anlarında
soğutucu akışkan sesduyulab
l
r.
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Akış Diyagramı
1.Soğutucu Akışkan Akış Diyagramı
IÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE
Gas borusu

Kompresör
Akümülatör
Servis vanası

Isı esanjörü

Isı eşanjörü

4-yollu vana

Likit borusu

Servis vanası kılcal boru
Isıtma çevrimi (heat-pump tipi)
Soğutma çevrimi

2.Kablolama Diyagramı
Iç ünite

Dış ünite

Iç ünite

Dış ünite

Terminal

Terminal

1(L)

1(L)

2(N)

2(N)

2(N)

2(N)

4(SI)

4(SI)

4(SI)

4(SI)

U

L

V

V

N

W

W

Terminal

1(L)

U

iç ünite-dış ünite iletişim kabl.

elektrikli ısıtıcı kablolaması

Terminal
enerji kabl.

N

Enerji beslemesi

Enerji beslemesi

Üç fazlı ürün serisi

Tek fazlı ürün serisi
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1(L)
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Montaj ve Bakım

Montaj Şeması
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Yangına sebep olabilir.

En

5
z1

00

mm

a

10

az

2
az

50

00

0m

mm

m

Montaj ve Bakım
Montaj and
için Gerekli
Alet ve for
Malzemeler
Tools
Instruments
Installation
No

Alet

No

Alet

1

Standard Tornavida

8

Bıçak ve kablo sıyırıcı

2

Vakum pompası

9

Su terazisi

3

Sarj hortumu

10

Çekiç

4

Boru bükme aleti

11

Matkap

5

İngiliz anahtarı

12

Boru genişletme aleti

6

Boru kesme aleti

13

Alyan anahtar

7

Yıldız tornavida

14

Metre

İç Ünite Kurulumu
DİKKAT
Kurulum sırasında, iç ünite yüzeyindeki yalıtım
malzemesinin zarar görmemesine dikkat edin.

Kurulum Öncesi
·Üniteyi ambalajından çıkardıktan sonra veya taşırken, tutma kollarını kullanın. Diğer parçalara aşırı kuvvet
uygulamayın.(özellikle drenaj boruları, flanslar vs.)

·Koruyucu eldiven kullanın.
·Üniteyi kurulum kılavuzundaki bilgiler eşliğinde mont edin.
·Aşağıdaki noktaların doğruluğundan emin olun.
○ Ünite tipi/enerji beslemesi özellikleri
○ Boru/kablolar
○ Aksesuar malzemeler

IÇ ÜNİTE AKSESUARLARI
Aksesuar

Adet

Plastik kapak

1

Bakır boru
bağlantılarında

Vida(ST3×8)

2

Plastik kapağı sabitlemek
için

Alt bölme kapağı

1

Vida(ST4×12)

2

Çivi

3

Alt bölme kapağını duvara
sabitlemek için

1

Drenaj hattı için

1

2

3

Kullanım amacı

Drenaj hortumu

İç ünitenin düşmesini
engellemek için
Alt bölme kapağını
sabitlmek için
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Montaj ve Bakım

İç Ünite

Boru Boyu

Dış Ünite

İç üniteyi, direk güneş ışığının vurduğu, yağ buharı, yanıcı gazlar, tuzlu hava veya
kükürt gibi zehirli gazların bulunduğu yere monte etmeyin.

Dış Ünite

Dış Ünite Montaj Yerinin Seçilmesi
1. Dış üniteyi kuru ve iyi havalandırılmış bir yere monte edin.
2. Kurulum esnasında cihazın duvardan olan uzaklığı önceki
sayfada verilen şemaya uygun olmalıdır.
3. Boru boyu limiti ve yükseklik farkı limiti aşağıda verilmiştir.
.
Model

18K、24K

36K、

48K、60K

50m
15m

Max boru uzunluğu

15m

30m

Max yükseklik L

10m

15m

İç Ünite

4. Örneğin kirli yağların bulunduğu bir yer, volkanizasyon gazları ya Returned oil elbow
da yüksek tuzlu sahil kesimleri gibi özel bi yerde çalışıtığında izolasyon
kaybı olmadığından emin olun.
5. Çamurlu su riski olan yerlere monte etmeyin.
6. Dış üniteyi, üniteden çıkan gürültü komşuları veya çevrenin havalandırma
özelliklerini olumsuz etkilemeyecek bir yere monte edin.
7. Gürültüyü artmasına neden olmayan.rafa monte edin.
Dış Kenar
8. Hava çıkışının bloke olmamasına özen gösterin.
Duvar Kolu

Duvara Delik Açma
1. Delik, kolay drenaj için dışarı doğru kaydırılmalıdır
2. Boruların ve kabloların zarar görmemesi için duvar deliklerine
kol yerleştirin.
3. Ekli duvar kolunu ve kabını temiz ve düzenli tutun.

12

15mm

İç Kenar

Montaj ve Bakım
Boru Yönü
. iç ünite borulaması, drenaj hattı ve kablolama opsiyonel olarak 3 yapılabilir. (arka, sağ ve sol)
Montaj yerine göre en uygun yer seçilerek plastik kapak ile asağıdaki adımlara eşliğinde
sabitlenir.

①Çekiç yardımıyla

②Boru çaplarına göre plastik
kapağı kesin.

boşluğu açın.

③Plastik kapağı
sabitleyin(ST3×8) .

Gaz borusu
Likit borusu
bağlantı
boruları,drenaj hattı
ve kablolama için

Dış Ünite Kurulumu
1. Ses ve titreşimi önlemek için 4
rondela, 4 somun, 4 civata ile
birlikte üniteyi sabitleyin.
2. Montaj boyutlrı aşağıda belirtilmiştir.
unit:mm

Model
A

Model kapasitesi(Btu/h)
36K/48K/60K

B

C

D

580 380 410 340

E

d

70

15

Boru Bağlantıları
1. Hava giriş ızgarasını çıkarın
a. Vidaları gevşetin ve hava giriş ızgarasını çıkartın
b. İç ünitenin borulama bağlantıları bittikten sonra hava giriş ızgarasını
yerleştirin.
2. İç ünite borularına bağlı somunları çıkarın
a. İç ünite kabinin içine dışarıdan bağlantı boruları çizin ve bunların uçlarından plastik mühür kapaklarını
çıkarın
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Montaj ve Bakım
b. Iç ünite konektörüne L şeklinde bir boruyla bağlantı
uygundur.
3. İç ünite konektörlerine bağlantı boruları bağlayın.

Refrigerant connector

a. İç ünite borularını ve bağlatı borularını dengeli
bağladığınızdan emin olun.
b. Bağlantı rakorlarını saat yönünde çevirin.
ve uygun torkta sıkın.
c. Bağlantı noktalarında deforme olmaması için
y anda tabloda verilen torklarda sıkmaya dikkat
edin.
4. Bağlantı noktalarında izolasyon
Bakır boru tesisatı ve bağlantı noktalarının terlemeye ve
enerji kaybına karşı izole edilmesi tavsiye edilir.

Flared nut

Boru çapı

Tork （N.m）
20

φ6.35mm
φ9.52mm

40

φ15.88mm

80

φ19.05mm

100

5. Bakır boru tesisatının dış üniteye bağlanması.
a. Rakorları sökün.
b. Bağlantı boruları tıpalarını çıkarın
c. Rakorları öne eliniz ile, ardından uygun torklarda anahtarla
sıkın.

Likit boru
sarma

Gaz boru
Thermal
izolasyon

sarma

Bakır boruları

Gaz borusu

Model
kapasitesi(Btu/h)

Likit borusu

36K

Φ15.88mm

Φ9.52mm

48K,60K

Φ19.05mm

Φ9.52mm

(kalın)

(ince)

rakor
anahtar

konnektör

3-yollu vana
(alçak basınç)

2-yollu vana
(y üksek basınç)

Vakumlama
Uygun vakumlama yapılmadığı takdirde sistem içerisinde hava ve nem kalır. Buda

asağıda belirtilen kötü etkilere sebep olur.
Soğutma sistemi içerisindeki basıncın yükselmesi
Soğutma veya ısıtma veriminin düşmesi
Sistemdeki nemin kristalize hale gelerek tıkama yapması
Sistemin belli bölgelerinin paslanması
İç ünite ve dış ünitelerin bağlantısından sonra aşagıda belirtildiği gibi boruların içindeki havanın
tamamen boşaltılması gerekir.

vakum pompası

indoor unit

3-y ollu vana diyagramı

2-way valve
3-way valve

connect to indoor unit
(6) Open 1/4 turn
(7) Turn to fully open the
valve

(7) Turn to fully open the valve
valve cap

open position
spindle

(1) Turn
(8) Tighten

(1) Turn

(2) Turn
(8) Tighten

needle

valve cap

(8) Tighten

connect to outdoor unit
valve core
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service port cap

Montaj ve Bakım
Vakumlama Prosedürü:
(1).2 yollu vana ve 3 yollu vana kapaklarını sökün.
(2).Servis vanası kapaklarını sökün.
(3).Vakum pompası esnek hortumunu servis vanasına bağlayın
(4).Vakum pompasını sistemdeki vakumun 10mm Hg olmasına kadar çalıstırın.
(5).Vakum pompası çalışırken vakum pompası üzerindeki alçak basınç nobunun kapatın.Ardından
vakum pompasını durdurun
(6).2 yollu vanayı 1/4 oranında cevirerek 10 sn süre ile acın. Bağlantıların sıklığını köpük ve
dedektör ile kontrol edin.
(7). 2 ve 3-y ollu vanaları tamamen açın.Vakum pompasını sökün.

İlave Soğutucu Akışkan Sarjı
Her ünite kullanılan soğutucu akışkan miktarı kullanılan bakır boru metrajına
bağlıdır. 5 metreden sonra kullanılacak her ilave metre için asagıdaki
hesaplama tablosundan yararlanarak cihazdan optimal verim alınabilir.

İlave soğutucu akışkan : (L-5)x 0,035 g
(* "L" bağlantı boru uzunluğu.)
İlave soğutucu akışkan 3 yollu vananın servis portuna soğutma modunda iken
yapılmalıdır.
Akışkan sarjı sırasında sistem içerisine hava, kir vb. yabancı maddelerin girmemesine
dikkat edin.

Drenaj Düzenlemesi
Indoor drainage pipe

Klimadan dısa doğr drenaj borusu takın.
Kolay drenaj için uygun eğimi sağlayın.
Drenaj borusuna uygun çapta ilave boru ekleyerek sızıntı
olmayacak şekilde kondens suyunu cihazdan uzaklastırın.
Drenaj tesistatını uygun bir şekilde izole edin.

Thermal insulation
from here to indoor

stick here

Drain hose

Connecting pipes

Boruyu Sarın
Likit ve gaz hattını ayrı ayrı izole ederek dekoratif bant ile
tesisatı sarın. Ancak drenaj borusunu bunun dışında tutun.

Cables
Drainage pipe

Kablo bağlantısı
1.Önemli uyarı
Cihaza uygun kapasitede sigorta ve uygun kesitte kablo temini ve harici enerji
bağlantıları son kullanıcıya aittir.
Elektrik tesisatı ehliyetli bir elektrikçi tarafından yerel yasalara ve yönetmeliklere
uygun şekilde çekilmelidir.
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Montaj ve Bakım
Cihazın uygun güç kaynağı derecelendirme etiketinde gösterilmiştir.
Cihazın topraklaması doğru olmak zorundadır. Topraklama kablosu kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır.
Cihazın dahili kablolamasını rastgele cıkarmayın.
2. Harici Kablolama Bağlantısı Adımları
iç ünitenin elektrik kutusu kapağını çıkarın.
İç ünitenin erişim kapağını çıkarın.
İç ünite ve dış ünite arasına güç kaynağı bağlantı kablosu, kontrol bağlantı kablosu, defrost bağlantı kablosunu
bağlayın.
Kabloları bağladıktan sonra etkili bir dayanak ile sabit olduğundan emin olun.
Topraklama çalışmaları iç ve dış üniteler için yapılmalıdır.

Iç ünite
elektrik kutuu
Terminal

elektrik kutusu kapağı

Bağlama ve soğutucu
boruları

Alt Bölme Kapağını Sabitleme
iç ünite fabrikasyon teminli olarak alt bölme kapağı ile donanımlıdır. Alt bölme kapağı iç
ünitenin düşmesini kaymasını engeller. Üzerindeki vidaları sökerek iç ünite ile duvar
arasına monte edilmesini sağlayın.

Vida(ST4×12)
Çelik çivi
Alt bölme kapağı

Duvar
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Kablo Özellikleri

UYARI
● Kaçak elektrik önleyici kullanın. Eğer kullanılmazsa, elektrik kazalarına veya yangına sebep olabilir.
● Tüm kontrolleri yapmadan üniteyi öçalıstırmayın.
(A ) T
Cpprak hattı ile elektriksel parçalar arasındaki direnç 1 megaohm dan fazla olmalıdır. Eğer değilse, sistemi
çalıştırmayın. ve kaçak akımı tespit edin.
(B) Stop valflerin tam olarak açık olduğundan emin olun. Ardından sistemi çalıştırın.

Seri

3 fazlı
seri

Tek
fazlı
seri

Model
Kapasite
(Btu/h)

Enerji Beslemesi

İletişim Kablo Çapı

Kablo çapı
En60 335-1

En60 335-1

48K

380-415V 3N~,50Hz

5×2.5mm2

4×0.75mm2(Transmitting Cable )
4×1.5mm2（Electric Heater Connecting Cable）

60K

380-415V 3N~,50Hz

5×2.5mm2

4×0.75mm2(Transmitting Cable )
4×1.5mm2（Electric Heater Connecting Cable）

36K

220-240V ~,50Hz

3×2.5mm2

4×0.75mm2

48K

220-240V ~,50Hz

3×6.0mm2

4×0.75mm2

60K

220-240V ~,60Hz

3×6.0mm2

4×0.75mm2

NOTLAR:
1) Kablolar için, yerel kodlamaları ve yönetmelikleri takip edin.
2) Yukardaki tabloda belirtilen kablo çapları Avrupa standartları normlarına göre maksimum akım değerine göre
belirlenmiştir.(En60 335-1)
Flex kablo kullanımında güç kaynagı teminal bağlantısını yuvarlak kıvrımlı terminal ile sağlayınız.
3) İletişim devresinde blendajlı kablo kullanarak toprak bağlantısını gerçekleştirin.
4) Elkektrik kablolarının seri bağlanması halinde, her ünitenin maks. akımını ekleyin ve asağıdaki
kabloları seçin
(EN60 335-1) Standartlarına göre seçim tablosu
Akım i (A)

Kablo çapı (mm2)

*Akım değeri 63 A aştığında, seri kablolama yapmayın.
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Test Çalışması
Test etmeden önce
Tüm kontroller tamamlandıktan sonra cihaz calıstırılabilir.
(a).Terminal toprak direncinin 1Mohm dan fazla olduğunu kontrol ediniz, aksi durumda, üniteyi
çalıstıramayacaksınız.(b).Stop valflerin tam olarak acık olduğundan emin olun.(c).Enerjinin ünite çalısmadan
6 saat öncesinde verildiğinden emin olun.
(d)Ünitenin fise takıldıktan sonra düzgün çalıştığından emin olun.

İşlev Testi
a. Tüm kontrollerden sonra, cihaza enerji vererek kontrol paneli üzerindeki düğmelere
basarak fonksiyon özelliklerini görebilirsiniz.

b. Ekranda herhangi bir kusur olmamalı.
● Ünite çalısırken asagıdaki noktalara dikkat edin.
(A) Ünitenin gaz basma hattındaki herhangi bir parçasına dokunmayın. Kompresor 90 C nin üzerindeki gazın
çevrimini sağladığından bu cildinize zarar verebilir.
(B) MANYETİK SWİTCHLERE DOKUNMAYIN.ciddi kazalara sebebiyet verebilir.
( C) Uzaktan kumanda ile cihazı çalıstırın, istenilen şartlandırmayı ve fonksiyonel özelliklerini
yerine getirip getirmedigini kontrol edin. Test çalısmasından sonra ünite enerjisini kapatın.

Yukardaki açıklamalar ile beraber kurulum uygulaması genel olarak anlatılmıstır.
Herhangi bir sorun durumunda ve daha fazla bilgi edinmek için, lütfen yetkili servisler ile
iletişime gecin.
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Filtre Temizliği

İç Ünite Bakımı

Güç kaynağı devresinin kapatın ve hava
ﬁltresinin aşağıdaki talimatlara göre çıkarın.

Enerjiyi kesin.

Hava giriş mazgalını tutarak vidaları sökün.
Gösterildiği gibi hava giriş mazgalını çıkarın.
Hava giriş mazgalının arkasından hava ﬁltresini
resimdeki gibi dışarı çekin.

Enerjiyi kesmeden önce
cihazı kapartın.

Cihazı kuru ve
yumuşak bir bezle
silin. Suyun
sıcaklığı 40℃’nin
altında olmalıdır.

Hava ﬁltresinin kurulumu veya
sökülmesi olası bir tehlikeyi önlemek
adına uzman kişi tarafından yapılmalı
Cihazı temizlemeden önce
bezi kurulayın.

Vidalar

Hava Filtresi
Temizliği

Cihaz temizliğinde gaz, parlatıcı toz
gibi uçucu maddeleri

Filtre çok kirliyse; deterjanlı
ılık suyla veya elektrik süpürge
ile temizleyin.
Veya yumuşak bir bezle haﬁfçe
silin sonra serin ve gölge olan bir yerde
kurutunuz.

asla kullanmayın.

İç üniteyi asla
ıslatmayın

Filtreyi üniteye
tekrar yerleştirin.
TEHLİKE!

Elektrik
Akımı

Filtreyi
yerleştirin.
Cihaz 300 saatten fazla çalıştığında
hava ﬁltresini temizleyin.

Ön Paneli Kapatın

Cihazı
Kurulayın.
Cihaz yaklaşık yarım gün
“FAN ONLY” modunda
çalıştığında iç ünitenin
aksamlarını temizleyiniz.

Cihaz tozlu bir ortamda çalışıyorsa her
iki haftada bir hava ﬁltresini temizleyiniz.
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Sorun

Kontrol Edin
Koruma sistemi devrede veya sigorta atmış.

?

Klima çalışmıyor.

Sızıntı engelleyici devrede olabilir.
Fiş tam takılı olmayabilir.
Koruma sistemi klimanın çalışmasını engelliyor
olabilir.

Soğutma ve ısıtma
verimsiz.

?
Ünite kontrol edilemiyor.

Klima hemen
çalışmıyor.

?

Do not
operate

Klimadan koku geliyor.

Klimadan akan su
sesi geliyor.

Klimadan çatırtı sesleri
geliyor.

Hava çıkışından buhar
geliyor.
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