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SPLİT TİP KLİMA 

İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

İÇ ÜNİTE

MODEL

RAK-50PPA(T) / RAC-50WPA(T)



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
● Ünitenin doğru kullanımını garantilemek için, üniteyi devreye almadan önce lütfen “Güvenlik Önlemleri”ni okuyun.

● İşaret aşağıda gösterilen anlamlara gelir.

                   Topraklama hattının bağlandığından emin olun. Şekildeki işaret yasaklama belirtir.

Takip edilmesi gereken talimatları belirtir.

● Lütfen okuduktan sonra bu kılavuzu saklayın.

OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

● Sağlığınız için uzun süreli direkt hava akımından kaçının.
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! ● Hava giriş veya çıkışına parmağınızı, bir çubuğu veya farklı objeleri sokmayın. Fan yüksek bir hızda
döndüğünden, bu durum yaralanmalara sebebiyet verebilir. Temizlemeden önce, operasyonu
durdurduğunuzdan emin olun ve devre kesiciyi OFF konumuna getirin.

● Herhangi bir kondüktörü sigorta teli olarak kullanmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

YER DEĞİŞTİRME VE BAKIM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
●Anormal durumlar (yanık kokusu gibi) oluşması durumunda lütfen üniteyi durdurun ve devre kesiciyi

kapatın. Yerel satıcınızla iletişime geçin.. Üniteyi anormal koşullar sırasında çalıştırmaya devam et-
meniz durumunda arıza, kısa devre veya yangın oluşabilir.

● Lütfen bakım için yerel satıcınıza danışın. Bakımı uygunsuz bir şekilde kendiniz yapmanız duru-
munda elektrik çarpması ve yangın durumları ortaya çıkabilir.

● Üniteyi kaldırmaya veya yeniden kurmaya ihtiyaç duyduğunuz durumlarda lütfen yerel satıcınızla irtibata geçin. Üniteyi kendi başınıza
sökmek ve uygun olmayan şekilde yeniden kurmanız durumunda elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.

● Besleme kablosu hasarlıysa, yetkili servis/yedek parça merkezlerinden alınabilecek özel kabloyla
yenilenmek zorundadır.
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● Gök gürültülü sağanak durumunda bağlantıyı kesin ve devre kesiciyi kapalı durumuna getirin.

UYARI

KURULUM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
● Üniteyi yeniden kurmayın.

Üniteyi kendi başınıza yeniden kurmanız durumunda su sızıntısı, arıza, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

● Satış yetkilinizden veya kalifiye teknik personelinizden ünitenizin kurulumu hakkında bilgi alın.
Üniteyi kendi başınıza kurmanız durumunda su sızıntısı, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

● Lütfen topraklama hattı kullanın.
      Topraklama hattını su veya gaz borularının, aydınlatma iletkenlerinin veya telefon topraklama hattının

yakınlarına yerleştirmeyin.  Topraklama hattının uygunsuz kurulumu elektrik şoklarına neden olabilir.

● R410A için özel olarak hazırlanmış boru tesisatı kullandığınızdan emin olun.  Aksi durumda,
kırık bakır boru tesisatına veya arızalara yol açabilirsiniz.

● Ünitenin montajlama kısmına bağlı olarak bir devre kesici yerleştirilmelidir. Devre kesici
olmadığı durumlarda cereyan çarpması tehlikesi oluşur.

● Yanıcı gazların bulunduğu yerlere kurulum yapmayın. Yanıcı gaz sızıntısı durumunda, sızıntı
çevresindeki dış ünite alev alabilir.

● Tahliye borusunu kurarken lütfen su akımının yumuşak olduğundan emin olun.

● İç üniteyi makine dükkanlarına veya yağdan kaynaklanan buharın veya sisin iç üniteye akış yapabileceği
mutfaklara kurmayın. Yağ ısı eşanjörünün üzerine dökülecektir, bunun sonucunda iç ünitenin per-
formansı azalacak ve daha kötü bir ihtimal olarak iç ünitenin plastik kısımlarını bozacaktır.

DİKKAT

!

!

● Sprey kutuları ve diğer yanıcı maddeler iç ve dış ünitelerin hava çıkışlarına bir metre mesafe içerisine
yerleştirilmemelidir.
Bir sprey kutusunun iç basıncı sıcak havayla yükselebileceğinden, bir parçalanma meydana gelebilir.

● “       Uyarı” ve “       Dikkat” yazan sinyallere özel ihtimam gösterin. “Uyarı” bölümü açık bir şekilde gözlemlenmediklerinde, ölüm ve
ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek durumları içerir. “Dikkat” bölümü uygun bir şekilde gözlemlenmediğinde ciddi sonuçlara
sebep olabilecek durumları içerir. Güvenlikten emin olmak için lütfen bütün talimatları gözden geçirin.
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OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

● Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmaya kalkışmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

● Üniteyi yakıcı ekipmanlarla çalıştırırken, oksijen yetersizliğini önlemek amacıyla
düzenli olarak havalandırın.

● Klima panelinden gelen soğuk havayı direkt olarak ev ısıtma aparatlarına yönlendirmeyin,
bu elektrikli kettle, fırın vb. gibi aparatların çalışmasını etkileyebilir.

● İç ünite yakınında herhangi bir sprey veya saç spreyi kullanmayın. Bu kimyasal ısı
eşanjörünün uç kısmına yapışabilir ve tahliye tavasına buharlaşma suyu akışını bloke
edebilir. Su teğetsel fanın üzerine damlayacaktır ve iç ünitede su sıçramasına neden
olacaktır.

● Dış mekan montaj çerçevesinin her zaman sabit, sıkı ve hasarsız olduğundan lütfen
emin olun. Bunlar sağlanamıyorsa, dış ünite çökebilir ve tehlike oluşturabilir.

● Ünite gövdesine su sıçratmayın veya gövdeyi direkt olarak suya maruz bırak-
mayın, bu durum kısa devreye neden olabilir.

● Ünite kapılar ve pencereler açıkken, (oda nemliliği her zaman %80’nin üzerindedir) ve hava deflektörleri
aşağıya doğru bakarken çalıştırıldığında veya uzun zaman boyunca otomatik olarak hareket ettirildiğinde, su
hava deflektöründe yoğunlaşacak ve aşağıya düşebilecektir. Bu mobilyalarınızın ıslanmasına yol açacaktır.
Bu nedenle, bahsedilen koşullar altında uzun süre boyunca üniteyi çalıştırmayın.

● Oda ısısı ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesinin üzerinde ise (örneğin: odaya daha fazla insan girince,
ısıtma ekipmanları kullanılınca vb.), önceden ayarlanan oda ısısına ulaşılamaz.

● Cihazı güvenle kullanmalarını garanti edebilecek sorumlu kişiler tarafından uygun gözetim altında olmadıkça,
bu cihaz çocukların ve acezeler tarafından kullanım açısından uygun değildir.

● Küçük çocukların, cihazla oynamalarına engel olmak için gözetim altında tutulması gerekir.

● Dış ünitenin üzerine çıkmayın veya üzerine objeler koymayın.

● Lütfen temizleme sırasında ünitenin güç bağlantısını kesin ve devre kesiciyi kapalı
konuma getirin, ünite içerisindeki fanın yüksek dönüş hızı tehlikeye neden
olabilir.

● Ünite uzun bir zaman boyunca çalıştırılmayacaksa devre kesiciyi kapalı konuma getirin.
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● Ürün, üreticinin talimatları altında çalıştırılmalı ve kullanım alanı dışında
herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

● İç ünitenin üzerine su içeren kaplar (örneğin vazo) koymayın, bu şekilde ünitenin içine
su damlamasını önüne geçmiş olursunuz. Su damlaması ünite içerisindeki izolatöre
hasar verecek ve kısa devreye neden olacaktır.

● Direkt olarak hava akımının altına bitki koymayın, bu bitkiler için olumsuz etki yaratır.

!



İÇ ÜNİTE

HER BİR PARÇANIN ADI VE FONKSİYONU

Ön filtre
İç ünitenin içerisine toz girmesini engeller. 

Ön panel

İç ünite göstergeleri
Operasyon koşullarını gösteren ışıklı gösterge. 

Yatay deflektör  ● Dikey deflektör
(Hava Çıkışı) 

Uzaktan kumanda aygıtı
İç üniteye operasyon sinyalleri yollar. Bütün üniteyi
çalıştırmak amacıyla.
(Uzaktan Kumanda aygıtı kılavuzuna bakın)

MODEL ADI VE BOYUTLARI

DIŞ ÜNİTE

BOŞALTMA BORUSU
Yoğunlaşmış sunun dışarıya boşaltılması.

BAĞLANTI KABLOSU

HAVA GİRİŞİ (ARKA, SOL TARAF)

HAVA ÇIKIŞI

● Hava temizleme filtreleri yıkanmamalıdır. Temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmanız tavsiye edilir. 1 yıl
boyunca kullanılabilir. Bu hava temizleme filtresinin tip numarası: <SPX-CFH22>. Lütfen filtrenin yenisini edin-
mek istediğinizde, sipariş verirken bu numarayı kullanın.

NOT

GENİŞLİK YÜKSEKLİK DERİNLİK
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İÇ ÜNİTE GÖSTERGELERİ

OPERASYON GÖSTERGESİ

FİLTRE LAMBASI
Cihaz toplamda 200 saat çalıştırıldığında, FİLTRE lambası
yanarak filtrenin değiştirilme vakti geldiğini gösterir. Cihaz
“STANDBY MODE - BEKLEME MODU”ndayken “(AUTO
SWİNG-OTOMATİK SALLAMA)” butonuna basıldığında
lamba söner.

OPERASYON LAMBASI
Bu lamba çalışma boyunca yanar.
Isıtma sırasında aşağıdaki durumlarda OPERASYON LAMBASI
yanıp söner.
(1) Ön ısıtma süresinde

Çalıştırmanın ardından 2-3 dakika boyunca.
(2) Buz çözme süresinde

Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa,
5 - 10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.

ZAMANLAYICI LAMBASI
Zamanlayıcı çalışırken bu lamba yanar.

GEÇİCİ ANAHTAR

Uzaktan kumanda cihazı çalışmadığında üniteyi başlatmak ve durdurmak için bu anahtarı kullanın.

● Geçici anahtara basılması durumunda operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.

● Geçici anahtar kullanarak operasyonun tamamlanmasının ardından güç kaynağı kapatılır ve tekrar açılır,
operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.



OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Pilleri yerleştirmek için

Uzaktan kumanda cihazını duvara sabitlemek için

Kapağı çıkarmak için kaydırın.
İki AAA.LR03 kuru pili yerleştirin (alkali). 

Pillerin yönleri işaretlere uygun olmalıdır.
Kapağı eski konumuna getirin.

Sinyalin üniteye yetişebileceği bir yer seçin.
Uzaktan kumanda cihazı tutucusunu duvara, bir sütuna veya benzer
bir lokasyona vidalarla sabitleyin. 
Uzaktan kumanda cihazını uzaktan kumanda cihazına yerleştirin.

NOT

Pillere ilişkin notlar
Pilleri değiştirirken, aynı tipte piller kullanın ve her iki eski pili
birlikte değiştirin.
Sistem uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Piller yaklaşık olarak 1 yıl boyunca dayanırlar. Yine de, bir yıl
içerisinde uzaktan kumanda cihazının ekranı solmaya başlarsa ve
performansta düşüş gerçekleşirse, her iki pili yeni AAA.LR03 boy-
utunda (alkali) pillerle değiştirin. 
Takılı piller sistemin başlangıç kullanımı için sağlanmıştır.
Pillerin kullanım süresi, klimanın üretim tarihine bağlı olarak
daha kısa olabilir.

Uzaktan kumanda cihazına ilişkin notlar
Uzaktan kumanda cihazını asla direkt gün ışığına maruz bırakmayın.
Sinyal iletici veya alıcısı üzerindeki toz hassaslığı azaltacaktır.

Tozu yumuşak bezle silin.
Odada elektronik starter tipi florasan lamba varsa (inventör

tipi lamba gibi) sinyal iletimi engellenebilir. Bu koşulların
oluşması durumunda satıcınıza başvurun.
Uzaktan kumanda sinyalleri farklı bir cihazı çalıştırıyorsa bu cihazı
farklı bir yere taşıyın veya servis sağlayıcınıza danışın.
Uzaktan kumanda cihazı kullanılmadığı zaman, arızaları
engellemek için lütfen kayar kapağı kapatın.

Uzaktan kumanda cihazı

Uzaktan kumanda cihazı tutucu



OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Takvim ve saatin ayarlanması

Zaman ayarı ilk defa yapılırken (RESET/YENİDEN BAŞLAT)   butonuna
basın. “Yıl” yanıp söner.

Güncel seneyi ayarlamak için (TIME/ZAMAN)     butonuna basın.

(CLOCK/SAAT)   butonuna basın. “CLOCK/SAAT” yanıp söner.

Güncel zamanı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)   butonuna basın.

(CLOCK/SAAT)   butonuna basın.
Takvim ve saat ayarlanmıştır.

NOT

Takvim ve saat ayarlamasına ilişkin not.
Takvim ve saat ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlanamaz.
Takvim ve saat doğru ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı doğru
çalışmayacaktır.

Zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlandığında, takvim ve saat değiştirilemez.
Takvim ve saatin değiştirilmesi gerektiği durumlarda, zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı
iptal edilmelidir.

(CLOCK/SAAT)  butonuna basın.   “Gün” ve “Ay” yanıp söner.
4. Güncel gün ve ayı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)  butonuna basın.

Takvim ve saati düzenlemek için , (CLOCK/SAAT)      butonuna
basın.
 Ardından 1. adımdan 7.adıma kadar devam edin.

1. (RESET (YENİDEN BAŞLAT))   butonuna basın.
2. Uzaktan kumandayı iç üniteye yönlendirin ve
(INFO (BİLGİ))    butonuna basın.
3. İç ünite takvim ve saati iletilecektir.

Aşağıdaki durumlar gerçekleştiği takdirde takvim ve saat iletil-
meyecektir:
Bir güç kesintisi olduğu zaman.

Devre kesici kullanıcı tarafından OFF (KAPALI) konumuna alındığı
zaman (ünite STANDBY MODE (BEKLEME MODU)’nda değildir).



UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI

Sinyal İletimi /Alımı Penceresi
Bu pencereyi kontrol ederken onu 
iç üniteye doğru tutun.

Sensör
Uzaktan kumanda cihazının içinde 
bulunan bir ısı sensörü, cihazın 
çevresindeki ortam ısısını ölçer.

Ekran
Seçilen oda sıcaklığını, güncel zamanı, 
zamanlayıcı durumunu, seçilen 
fonksiyon ve hava akımı oranını belirtir.

ODA ISIS ayarlama Butonları
Oda ısısı ayarlarını yapmak için bu butonlara 
basın.
Oda ısısını artırmak için [        ] butonuna 
basın.
Oda ısısını azaltmak için [       ] butonuna 
basın.
Basmaya devam edin, değer daha hızlı 
değişecektir.

ECO Buttonu
ECO modunu ayarlamak için bu
butonu kullanın. 

İletim sinyali
Bir sinyal gönderildiğinde sinyal 
iletim lambası yanar.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZI
•İç ünite operasyonlarını kontrol eder. Kontrol mesafesi yaklaşık 7 metredir. İç aydınlatma elektronik olarak kontrol ediliyorsa, 

kontrol mesafesi daha kısa olabilir.
Bu ünite, sağlanan tutturucular kullanılarak bir duvara sabitlenebilir. Sabitlemeden önce, iç ünitenin uzaktan kumandayla sabitleme 
mesafesinden kontrol edilip edilmediğinden emin olun.
•Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Cihazı düşürmek veya ıslatmak sinyal iletim kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.
Uzaktan kumanda cihazına yeni piller takıldıktan sonra, ünite, komutlara yanıt vermek ve çalışmak için, başlangıçta yaklaşık 10 
saniyeye gereksinim duyar.
•Uzaktan kumanda cihazı, OFF koşullarında yaklaşık 3 dakika kadar kullanılmadığında, ekranda durum belirtilir ve LCD kapanır.
•Saat ayarları sırasında uzaktan kumanda cihazı kontrolde değilse LCD yaklaşık 10 dakika boyunca kapalı kalacaktır.
•Herhangi bir  butona basılarak LCD açılabilir.
•TIMER (ZAMANLAYICI) ayarları sırasında LCD kapanmayacaktır.

START/STOP (BAŞLATMA/
DURDURMA) butonu
Operasyonu başlatmak için bu but-
ona basın. Operasyonu durdurmak
için tekrar basın.
FAN SPEED (FAN HIZI) seçim Butonu
Bu buton fan hızını belirler. Butona
her bastığınızda hava akımı oranı şu
sıralamada değişecektir(

       AUTO/OTOMATİK)  (HIGH/
YÜKSEK)          (MED/ORTA)  
(LOW/DÜŞÜK)  

      (SILENT/SESSİZ)  (Bu buton
her bir operasyon modu için
optimal veya tercih edilen fan
hızını seçmenize yardımcı olur).



(MOD SEÇİCİ) 
(OTOMATİK)

(SOĞUK)

(OTOMATİK) 
(SESSİZ) 

(DÜŞÜK)

(YÜKSEK)

(BAŞLAT-DURDUR) 

Kullanım Önlemleri
Uzaktan kumanda cihazını aşağıda yazan yerlere bırakmayın.

Doğrudan güneş ışığı altına.
Bir ısıtıcının civarına.

Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Yere düşürmeyin ve suya karşı koruyun.
Dış ünite durduğu zaman, 3 dakika boyunca yeniden çalıştırılamaz (bu süreyi beklemek istemiyorsanız güç
anahtarını kapatıp yeniden açabilir veya güç kablosunu fişten çıkarıp tekrar takabilirsiniz).
Bu cihazı korumak için yapılır ve bir arıza teşkil etmez.
MODE (MOD) seçici butonuna operasyon sırasında basarsanız cihaz koruma için 3 dakika kadar durabilir.

POWERFUL Butonu
POWERFUL (GÜÇ) modunu ayarlamak 
için bu butonu kullanın. 

INFORMATION (BİLGİ) butonu

ONE TOUCH CLEAN (TEK TUŞLA
TEMİZLEME) Butonu

ON/ OFF TIMER (AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI) 
ayarlama butonu.           (             

UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI

(GÜÇ)

(SESSİZ)

ZAMAN AYARLI OTOMATİK KAPANMA

(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY)

(OTOMATİK SALINIM) (YATAY)

(EVDEN ÇIKMA)

(TEMİZLE)

(GÜN)

(AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI)

(SİL)

(KOPYALA/YAPIŞTIR)

(İPTAL ET)

(GÖNDER)

LEAVE HOME (EVDEN )
Butonu  (   p.18..)

(EKO UYKU ZAMANLAYICI)
Butonu  
ECO uyku modunu ayarlamak için bu
butonu kullanın. 

 p

MODE (MOD) seçim Butonu
Operasyon modunu ayarlamak
için bu butonu kullanın. Düğmeye
her bastığınızda mod dairesel
olarak şu sıralamayla değişecek-
tir:         (AUTO/OTO) 
(HEAT/ISI) (DEHUMID/RU-
TUBET ALMA (COOL/SOĞUK)
ve       (FAN/FAN).
SILENT (SESSİZ) Butonu
 SILENT (SESSİZ) modunu ayarla-
mak için bu butonu kullanın. 
(         s. 16)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Dikey) Butonu 
Yatay hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (        s. 14)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Yatay) Butonu 
Dikey hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (       s. 14)
WEEKLY TIMER (HAFTALIK
ZAMANLAYICI) ayar Butonları   
(  s. 23 )



OTOMATİK OPERASYON

Cihaz operasyon modunu odanın güncel ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK) 
olarak belirleyecektir,  Oda ısısında değişim olduğunda seçili operasyon modu da değişecektir. Bununla birlikte, iç 
ünite çoklu tip dış üniteye bağlı ise operasyon modu değişmeyecektir.

ÇEŞİTLİ FONKSİYONLAR
 Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu

Bir güç kesintisi oluşması durumunda, güç tekrar geldiğinde, çalışma otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı 
yönünde yeniden başlatılır.

(Operasyon uzaktan kumanda cihazı aracılığıyla durdurulmadığı sürece.)
Güç geri geldiğinde operasyona devam edilmesini istemiyorsanız güç beslemesi fişini çekin.

Devre kesiciyi açık konuma getirdiğinizde operasyon otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı yönünde yeniden
başlatılacaktır.
Not: 1. Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolüne ihtiyacınız yoksa lütfen satış danışmanınızla iletişime geçin.
2. Zamanlayıcı veya Uyku Zamanlayıcı modu ayarlanmışsa Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolü kullanılamaz.

MODE (MOD) seçim butonuna basın, ekranda (AUTO) 
(OTOMATİK) operasyon modu gösterilecektir.

AUTO (OTOMATİK) seçildiğinde, cihaz operasyon modunu odanın güncel 
ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK) 
olarak belirleyecektir, Bununla birlikte, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı 
ise operasyon modu değişmeyecektir.
Ünite tarafından otomatik olarak seçilen mod tatmin edici değilse,
mode ayarlarını manüel olarak değiştirin (HEAT (ISI), DEHUMIDIFY (NEM 
ALMA), COOL (SOĞUK) veya FAN (FAN) ).

İstenilen oda ısını, TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın (ekranda ayarlar 
gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

BAŞLAT 
DURDUR

1

2

3

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)    butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir)

  OTOMATİK           YÜKSEK            ORTA      SESSİZ         DÜŞÜK

 (BAŞLAT/DURDUR)              butonuna basın. 
Operasyon bir bip sesiyle başlar.
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki 
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)          butonuna basmanız yeterli olacaktır.

OTOMATİK, YÜKSEK, ORTA, DÜŞÜK veya SESSİZ modları seçmek 
için (FAN HIZI)          butonuna basın.



ISITMA İŞLEMİ

Dış sıcaklık 21°C’nin altındaysa cihazı ısıtma için kullanın.
Çok sıcak olduğunda (21°C’nin üzerinde), cihazı korumak amacıyla ısıtma fonksiyonu çalışmayabilir.

Cihazın güvenilirliğini sürdürmek amacıyla, bu cihazı dış ısı –15°C’nin üstünde olduğunda kullanın.

BAŞLAT
DURDUR

Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa, 5~10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.
Buz çözme operasyonu boyunca, operasyon lambası 3 saniye yanma ve 0.5 saniye sönme döngüsünde yanıp sönecek-
tir. Buz çözme maksimum süresi 20 dakikadır.
Yine de, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı durumdaysa, maksimum buz çözme süresi 15 dakikadır.
(Boru hattı uzunluğu normalden fazlaysa, buz oluşumu olasıdır.)
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Buz Çözme

(MOD) seçim           butonuna basın, ekranda (SICAK) operasyon modu
gösterilecektir.

  İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)         butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
      OTOMATİK           YÜKSEK            ORTA      SESSİZ         DÜŞÜK

İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(BAŞLAT/DURDUR)         butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde
sadece  (BAŞLAT/DURDUR) butonuna basmanız yeterli olacaktır.
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma için
optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.



NEM ALMA OPERASYONU

Nem Alma Fonksiyonu

Oda ısısı ayarlanan ısıdan yüksek olduğu zaman: Cihaz odanın nemini alacak, oda ısısını önceden ayarlanmış
seviyeye düşürecektir.

Oda ısısı ayarlanan ısıdan düşük olduğu zaman: Nem alma, ısı ayarlarından bağımsız olarak, güncel oda ısısından
biraz düşük ısı ayarlarında gerçekleştirilecektir.

Önceden ayarlanan oda ısısına, odada bulanan insan sayısına veya diğer oda koşullarına bağlı olarak erişilemeyebilir.

İstenilen oda ısını, ROOM TEMPERATURE (ODA ISISI) butonlarıyla ayar-
layın (ekranda ayarlar gösterilir).

Nem alma modu için oda ısısının 20-26˚C aralığında 
olması tavsiye edilir.

BAŞLAT
DURDUR

Oda ısısı 16°C’nin üzerindeyse cihaz nem almak için kullanılabilir. Oda ısısı 15°C’nin altındaysa nem alma 
fonksiyonu çalışmaz.
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MODE (MOD) seçim    butonuna basın, ekranda (DEHUMIDIFY) (NEM 
ALMA) operasyon modu gösterilecektir.
Fan hızı DÜŞÜK olarak ayarlanmıştır.
(FAN HIZI)    butonuna basarak SESSİZ veye DÜŞÜK fan hızı seçebilirsiniz.

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Nem alma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için          butona tekrar basın.

.•Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)         butonuna basmanız yeterli olacaktır.



SOĞUTMA İŞLEMİ:

Dış ısı -10~ 43°C arasındaysa cihazı soğutma için kullanın.
İç nemlilik çok yüksek ise (%80), iç ünitenin hava çıkış ızgarasında çiy damlaları oluşabilir.

BAŞLAT
DURDUR

1

2

3
İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI)         butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(MOD) seçim    butonuna basın, ekranda (SOĞUK) operasyon modu 
gösterilecektir.

 İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)    butonuyla ayarlayın (ekranda 
ayarlar gösterilir).

  OTOMATİK           YÜKSEK            ORTA      SESSİZ         DÜŞÜK

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Soğutma operasyonu bir bip sesiyle başlar. 
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın. Isı ayarları güncel oda ısısından 
yüksek ise soğutma fonksiyonu başlama ((OPERASYON) lambası yanıyor olsa bile) 
Soğutma fonksiyonu, ısının kullanıcı tarafından güncel oda ısısının altına ayarlan-
ması ile başlayacaktır.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde 
sadece  (BAŞLAT/DURDUR)             butonuna basmanız yeterli olacaktır.
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak 
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma 
için optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.



FAN OPERASYONU

(OTOMATİK SALINIM)

Kullanıcı cihazı bir hava sirkülatörü olarak kullanabilir.

DİKEY SALINIM

YATAY SALINIM

BAŞLAT
DURDUR

1

2

(BAŞLAT/DURDUR)        butonuna basın. Fan operasyonu bir bip 
sesiyle başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

Dikey Otomatik Salınımı başlatmak için

Yatay Otomatik Salınımı başlatmak için

Dikey Otomatik Salınımı iptal etmek için

Yatay Otomatik Salınımı iptal etmek için

NOT

Soğutma ve nem alma operasyonları boyunca deflektörleri salınım halinde veya düşük pozisyonlarda
(dikey otomatik salınım durumunda) uzun süre tutmayın. Bu deflektörlerin üzerinde çiy damlası yoğunlaşmasına neden 

(MOD) seçim               butonuna basın, ekranda (FAN) operasyon modu 
gösterilecektir.

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI) butonuyla ayarlayın (ekranda 
ayarlar gösterilir).
  YÜKSEK            ORTA        DÜŞÜK       SESSİZ

(BAŞLAT/DURDUR)           butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle 
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY)      Butonuna basın. Deflektör(ler) yukarı 
ve aşağı doğru sallanmaya başlayacaktır. 
LCD ekranda gösterilecektir.

 • (OTOMATİK SALINIM) (DİKEY) butonuna tekrar basın. Deflektör(ler) güncel pozisyonlarında
duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

• (OTOMATİK SALINIM) (YATAY)       butonuna tekrar basın. Deflektörler güncel
pozisyonlarında duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

 .•(OTOMATİK SALINIM) (YATAY) Butonuna basın. Deflektör(ler) sağa ve sola
doğru sallanmaya başlayacaktır.



POWERFUL (GÜÇ) OPERASYON

GÜÇ operasyonunu başlatmak için

GÜÇ operasyonunu iptal etmek için.

1

NOT



SESSİZ OPERASYON

SESSİZ operasyonunu başlatmak için

SESSİZ operasyonunu iptal etmek için

1

NOT



EKO OPERASYON

1

EKO operasyonunu başlatmak için

EKO operasyonunu iptal etmek için

NOT



EVDEN  (LH) OPERASYONU

EVDEN operasyonunu başlatmak için

Seçenek 1. Sürekli kullanım.

Seçenek 2. Günlük zamanlayıcı operasyon .

1

EVDEN  operasyonunu iptal etmek için

NOT

, 

Sürekli kullanım

Day timer operation



TEMİZLİK (TEK DOKUNUŞLA TEMİZLİK) OPERASYONU

TEMİZLİK operasyonunu başlatmak için

TEMİZLİK operasyonunu iptal etmek için

1

NOT

•  (BAŞLAT/DURDUR)     butonuna basın. Ya da

• (CLEAN)        (TEMİZLİK) butonuna yeniden basın.



Tekli Zamanlayıcı (ON/OFF ZAMANLAYICI) OPERAYONU

AÇMA ZAMANLAYICISI

AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISI

Rezervasyonu iptal etmek için

NOT

APATMA ZAMANLAYICISI

1

●  Cihaz belirlenen zamanlarda açılacak veya kapanacaktır.
●  İşlem en erken gelen önceden ayarlanmış zamanda gerçekleşir.
●  Ekranda görünen ok işareti işlem sıralamasını gösterir.
1. (OFF-TIMER) (KAPATMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın, ekranda yanıp söner.
2. (ZAMAN) butonuyla “kapanma zamanını” ayarlayın.  Ayarladıktan sonra, uzaktan
kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve (SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
3. (AÇMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın
“kapanma” zamanı ışığını yakın.
Ve yanıp söner.
4. (ZAMAN)        butonuyla “açma” zamanını ayarlayın.
5. Ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve
(SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
yanıp sönme yerine “açma” zamanı görülür.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası yanar.

●

● Kullanıcı KAPANMA zamanlayıcısı, AÇMA zamanlayıcısı veya AÇMA/KAPAMA zamanlayıcısından sadece birini ayarlayabilir.
● HAFTALIK ZAMANLAYICI hali hazırda ayarlıysa, TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI ayarlanarak bu zamanlayıcı operasyonuna öncelik
verilebilir.  TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI operasyonu tamamlandığında HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu devreye alınır.



EKO UYKU ZAMANLAYICI OPERASYONU

EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu başlatmak için

EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu iptal etmek için

1

Zamanlayıcı 7 saatlik bir süreye ayarlanabilir.
(UYKU)    butonuna OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA, SOĞUTMA veya FAN operasyonu sırasında
basılırsa, ünite oda ısısını yükseltir ve fan hızını azaltır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılır.
EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonundan önce güncel zamanı ayarlayın.

● 

● 

● 

● 

● 



EKO UYKU ZAMANLAYICISI OPERASYONU

EKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISINI ayarlama

EKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI işletimini iptal etme

NOT



HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU

Günler Pzt→Sal→Çar        Per      Cum→Cmt      Pzr      Pzt  ,  Sal ,  
Çar,  Per,  Cum, Cmt, Pzr [Bütün günler]  Pzt,  Sal ,  Çar,  Per,  Cum[hafta
içi]  →  Cmt,  Pzr [hafta sonu] Pzt→Sal  olarak değ iş i r .  

→ → → → → → →

Aşama 1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezervasyonları iç üniteye
gönderin ve sonra devreye alın.

Aşama  2 : A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.
Aşama  3 : Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

Aşama  1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezer-
vasyonları iç üniteye gönderin ve sonra devreye alın.



DİKKAT !

NOT

HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU



NOTE

HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU

Aşama 2: A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.



Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

NOT

HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU



Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU



Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.

NOT

HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU



BİLGİ FONKSİYONU

Uzaktan kumanda cihazı etrafındaki ısının kontrol edilmesi

Güncel takvim ve saat iç üniteden alınabilir.

Aylık güç tüketimini kontrol etmek

1

NOT



İŞLETİM MODU KİLİTLEME

NOT



Not
●

DEVRE KESİCİ



Uygun Oda Sıcaklığında Perde ve panjur takın.

Havalandırma Zamanlayıcının tkin ullanımı.

Ön Filtreleri Temizlemeyi Unutmayın Lütfen Bebek ve Çocuk İçin Uygun
Isılara Ayarlayın

!  Dikkat

!  Dikkat

İDEAL OPERASYON YOLLARI



KULLANICININ BİLGİSİNE

Klima Ve Oda İçindeki Isınma Kaynağı

Uzun Süre Boyunca Çalıştırılmayacak

Yıldırım Mevcut İse

! Dikkat

   Uyarı

Elektrikli Ürünlerden Gelen Etkileşim

    Dikkat

!

!



HAVA TEMİZLEME FİLTRELERİNİN TAKILMASI

1 Ön paneli açın
●

2 Ön filtreyi çıkarın.
●

3 Hava temizleme filtrelerinin takılması
●

4 Ön filtreleri takın
●

●

DİKKAT!

! DİKKAT

NOT

●

●

●

●
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BAKIM

1. ÖN FİLTRE

! DİKKAT

1
●

2

3 ●

●

! DİKKAT
●

●

PROSEDÜR



2. Yıkanabilir Ön Panel

●

●

●

! DİKKAT

●

●

● ●



1

2

3

DÜZENLİ DENETİM

! DİKKAT

3. UZUN SÜRE KAPALI TUTULACAK ÜNİTENİN BAKIMI

● 

●  



SATIŞ SONRASI HİZMET VE GARANTİ

SERVİS İSTEMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

KOŞUL AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN

Notlar
●

●

●

●

●

●

NOT:
●

●










